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LĪGUMS Nr. LPP 2017/50 

 

Liepājā                                                                                                     2017.gada 9.jūnijā 

 
 Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācija” personā, kuru pārstāv pašvaldības izpilddirektors Edgars Rāts un kurš 

rīkojas uz Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 „LIEPĀJAS 

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Ceļu, tiltu būvnieks", tās valdes priekšsēdētāja Gata Zvirbuļa personā, 

kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs (līdzēji saukti arī atsevišķi – PUSE, 

kopā – PUSES), noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – LĪGUMS: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana valsts galvenā 

autoceļa A9 (Rīga – Liepāja) tranzītielas Pulvera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Cukura 

ielai, Liepājā” (LPP 2017/50) rezultātiem, Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs veic 

ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošanu valsts galvenā autoceļa A9 (Rīga – 

Liepāja) tranzītielas Pulvera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai, 

atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un Līgumam (turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.2.1. Shēma; 

1.2.2. Izpildītāja piedāvājums un tāmes Iepirkumam. 

 

2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas.  

2.2. Izpildītājam Darbs jāveic Pulvera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai, Liepājā. 

2.3. Pēc Darba izpildes, Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, 

kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi 

dokumenti par uzstādīto iekārtu (licences, sertifikāti, instrukcijas un citi nepieciešamie 

dokumenti). 

2.4. Prasības veicamā Darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka Būvniecības 

likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie 

būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un 

ielu būvnoteikumi”, Latvijas valsts standarti, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2016.gada 

28.novembrī Tehniskajā komisijā apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2017”. 

2.5. Ja Izpildītājs nav Izpildījis Darbu, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – 

pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi netiek novērsti. 

2.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāsniedz rakstiska 

informācija Pasūtītājam par Darba izpildes gaitu. 

 

3. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Līgumcena par Darba izpildi tiek noteikta EUR 55’240,93 (piecdesmit pieci tūkstoši divi 

simti četrdesmit euro un 93 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% 

apmērā EUR 11’600,60 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro un 60 centi), kas kopā ir 

EUR 66’841,53 (sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro un 53 

centi).  Līgumcenas paaugstinājums nav pieļaujams. 

3.2. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikts kā galīgais norēķins. 

3.3. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu par Darbu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Līguma 4.sadaļā noteiktā Darba garantijas 

nodrošinājuma un rēķina saņemšanas. 

3.4. Maksājums tiek veikts ar bezskaidras naudas veidā, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norādīto kontu kredītiestādē. 
 

4. LĪGUMA REZULTĀTĀ VEIKTO DARBA GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS 

4.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumu apliecinošs 
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dokumenta oriģināls – kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, 

polise vai cits dokuments, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties kredītiestādē vai apdrošināšanas 

sabiedrībā un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama Darbu Defektu 

novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt Darbu Defektu novēršanu. 

4.2. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% 

(piecu procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN, kas fiksēta uz Darba nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas dienu un jābūt spēkā vismaz 3 (trīs) gadus pēc Darba 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Nodrošinājuma devējam jāgarantē kopā 36 

(trīsdesmit seši) mēnešus nodrošinājuma izmaksa, kas paredzēta, lai novērstu garantijas laikā 

radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja Izpildītājs šos bojājumus un 

defektus nenovērš Līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt 

(būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija). 

 

5. GARANTIJA 

5.1. Izpildītājs nodrošina Garantiju veiktajam Darbam un materiāliem 3 (trīs) gadus pēc 

Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. 

5.2.  Par garantijas laikā konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu 

novēršanu, nosakot termiņu, kas nav ilgāks par 7 (septiņām) dienām. Ja Izpildītājs vai tā 

pārstāvis, nav ieradies 5.3.punktā noteiktā termiņā garantijas defektu konstatēšanai, aktu 

var sastādīt Pasūtītāja pārstāvis defekta konstatēšanas brīdī Izpildītājam klāt neesot. 

5.3. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību garantijas darbu 

veikšanai, jāierodas Darba izpildes vietā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc uzaicinājuma 

saņemšanas. 

5.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas un demontāžas izdevumus 

sedz Izpildītājs. 

5.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai neatbilstības, vai 

neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir 

tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus 

un  izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. 

5.6. Ja Izpildītājs atsakās veikt Defektu novēršanu garantijas laikā  vai arī  kādu citu apstākļu dēļ 

to nespēj veikt (būvkomersantu maksātnespēja, bankrots, likvidācija), tad Pasūtītājam ir 

tiesības vērsties kredītiestādē vai apdrošināšanas sabiedrībā, kas izdevusi Līguma 4.sadaļā 

noteikto nodrošinājumu, ar prasību izmaksāt naudas summu, kas nepieciešama Darbu 

defektu novēršanai. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde 

vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu 

Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē 

izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai 

netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret 

kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

6.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto 

Darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par 

šo apstākļu sākšanos. 

6.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības 

Līgumu izbeigt, par to informējot otru Pusi. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi. 

Šajā gadījumā vainīgajai Pusei jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. 

7.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu, tad tas maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par 
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katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

nesamaksātās summas. 

7.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumā 

noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas. 

7.5. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājam jāveic valsts un pašvaldības institūciju 

normatīvajos aktos paredzētie Darba drošības pasākumi. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs 

par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo 

aktu ievērošanu Darba laikā. 

7.6. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ 

Pasūtītājam vai trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos 

zaudējumus. 

7.7. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas. 

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses 

pilnībā izpildījušas savas saistības. 

8.2.  Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.  

8.3.  Līgumā noteiktos termiņus var grozīt šādos gadījumos: 

8.3.1. ja tiek veiktas izmaiņas Darba daudzumos; 

8.3.2.  Darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, 

tāda, ko ietekmē valsts vai inženierkomunikāciju īpašnieku rīcība; 

8.3.3.  Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

8.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.  

8.4. Līguma summu var grozīt un izmaiņas darbu daudzumos var izdarīt, ievērojot Publisko 

iepirkumu likumu. 

8.5. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darba izpildes 

termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, darba 

izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju. 

8.6. Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums 

būvdarbu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam. 

8.7.  Līguma izbeigšana iespējama Pusēm rakstiski vienojoties. 

8.8.   Pasūtītājs ir tiesīgi vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs neievēro šī Līguma 

nosacījumus, kvalitātes vai standartu prasības, vai termiņus un Publiko iepirkumu 

Likumā noteiktajos gadījumos. 

 

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī 

attiecībā uz Darbu izpildi ir: XXXXX, tālr.:XXXXX, e-pasts: XXXXX. 

9.2.  Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī 

attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir: Būvdarbu vadītājs XXXXX, tālr.: XXXXX, 

e-pasts: XXXXX . 

 

 

10 LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU 

NOMAIŅA 

10.1. Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu  likumu. 

10.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 
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dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo 

aktu noteikumiem. 

10.3. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez 

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

10.4. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Izpildītāja pārstāvi, ja tas 

savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus vai spēkā esošos 

normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par 

personāla nomaiņu. 

10.5. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis 

konstatētos pārkāpumus un Līguma 2.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek 

pagarināts. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Visus strīdus un domstarpības par šī Līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs 

risina savstarpējo pārrunu ceļā. 

11.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina 

Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.3. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Visiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma 

eksemplārs. 

11.4. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma 

saistībā ar šī Līguma izpildi. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:                     

 

Izpildītājs: 

Liepājas pilsētas pašvaldība SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Cukura iela 38a, Liepāja, LV 3402 

“Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”  Vienotais reģ.Nr. 42103019682 

Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401 PVN maks. kods LV 42103019682 

Reģistrācijas Nr. 90000063185 Norēķinu konts Nr. 

AS SEB banka   A/S “Swedbank” 

Konta Nr.  

Kods UNLALV2X 

 

Bankas kods:  HABALV22 

Liepājas pilsētas pašvaldības  

Izpilddirektors:                                       E.Rāts 

 

Valdes priekšsēdētājs:                         G.Zvirbulis 

  

 


