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Līgums 

Par Krimuldas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbiem 

 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā                                                                        2018.gada 26.jūlijā 

 

Krimuldas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068799, juridiskā adrese Parka iela 1, Ragana, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, tās izpilddirektora Laimoņa Ozola  personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Krimuldas novada pašvaldības 

nolikums”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 

SIA „DGR serviss”, reģistrācijas Nr. 44103035223, juridiskā adrese Lauku iela 10, Sigulda, Siguldas 

novads, LV-2150, tās valdes locekļa Ilmāra Kalnevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, 

turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā – Puses, izsakot savu gribu 

brīvi, bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma “Krimuldas novada pašvaldības ceļu 

un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi”, id. Nr. KND2018/6 rezultātiem, noslēdza Pusēm un to 

tiesību un saistību pārņēmējiem saistošu šādu līgumu, turpmāk Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Krimuldas novada ceļu un ielu, turpmāk tekstā – 

Objekts,  grants segumu uzturēšanas darbus, t.i., veikt grants piegādi un iestrādi, ceļu klātnes 

planēšanu, nomaļu mehanizēto profilēšanu, nomaļu grunts uzauguma noņemšanu (to izlīdzinot uz 

vietas vai aizvedot uz Izpildītāja atbērtni), turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto 

Tehnisko specifikāciju-Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu 

(Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.2.  Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, Pasūtītājs Izpildītājam maksā šajā Līgumā 

noteikto summu.  

 

2. Darbu izpildes noteikumi 

2.1.  Darbi ir jāveic saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Tehnisko specifikāciju-Tehnisko piedāvājumu 

piedāvājumu (Līguma 1. pielikums), Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi 

norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu 

apjomus vai Darbu izpildes termiņus.  

2.2.  Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Pasūtītājam rakstisku paziņojumu par tādiem 

šķēršļiem un apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Pasūtītājs 

izvērtējot situāciju, var pagarināt ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, ja minētie apstākļi 

atbilst Līguma noteikumiem. 

2.3.  Pirms Darbu uzsākšanas Objektā, Izpildītājs pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju,  ar rīkojumu nozīmē 

darbu vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju. 

2.4.  Izpildītājs ir atbildīgs, lai, veicot Darbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu 

Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, 

satiksmes drošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi. 

2.5.  Darbi veicami, saņemot Darba uzdevumus no Pasūtītāja, kas tiks dots, ņemot vērā Pasūtītāja 

budžetā paredzēto finansējumu, Krimuldas novada pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos 

apstākļus. 
 

3. Izpildītāja pienākumi 

3.1.   Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku un materiāltehniskajiem resursiem pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. 

3.2.   Izpildītājs pirms piegādes apņemas iesniegt Pasūtītājam grants šķembu maisījuma atbilstības 

deklarāciju. 

3.3.   Pēc Darbu veikšanas Izpildītājs apņemas kopā ar izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, 
vienlaicīgi iesniegt Pasūtītājam Darbos izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai 

sertifikātu. 
3.4.  Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz rakstisku pārskatu par Līgumā paredzēto Darbu 

izpildes gaitu. 
3.5.  Izpildītājs apņemas Darbu veikšanas laikā nodrošināt drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides 

aizsardzības regulējošu Latvijas Republikas tiesību aktu ievērošanu. 
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3.6.  Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas 

atkāpes no Līguma noteikumiem un Tehniskajā specifikācijā-Tehniskajā piedāvājumā noteiktās 

Darba izpildes kārtības, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma. 

3.7.  Izpildītājs apņemas uzdotos Darbus veikt saviem spēkiem un tehnisko nodrošinājumu, kā arī 

ievērojot Darba drošības noteikumus, Ceļu satiksmes noteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus un saistošos noteikumus, kas regulē līgumā noteikto Darbu veikšanu, kā 

arī pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā novērst slēptos Darba 

trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. 

3.8.   Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kādi ir radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kuru 

rezultātā ir nepieciešams pārsniegt Objekta Darbu veikšanai paredzēto izdevumu tāmi. 

3.9.  Izmaiņas Līgumcenā var ietvert: 

3.9.1.  jebkuru Līgumā ietverto Darbu pozīcijas apjomu izmaiņas, kuras Izpildītājs nevarēja paredzēt 

pirms  piedāvājuma iesniegšanas; 

3.9.2.  jebkuras Darbu pozīcijas kvalitātes vai citu raksturlielumu izmaiņas; 

3.9.3.  jebkuru Darbu izslēgšanu; 

3.9.4.  jebkurus papildus Darbus objektā. 

3.10.  Izpildītājam ir tiesības uz papilddarbu izdevumu atlīdzināšanu tikai gadījumā, ja Puses par to 

rakstveidā vienojušies iepriekš. Līgumcena nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par 

darbu, materiāliem vai ko citu, kas varētu skart Darbu vērtību. 

3.11. Veicot Darbus, pēc iespējas izmantot tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā 

nepasliktinās Objekta tehniskais vai vizuālais stāvoklis. 

 

4. Pasūtītāja pienākumi 

4.1.  Iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentus. 

4.2.  Veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.3.  Savlaicīgi, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai 

sniegt motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir 

nodots Pasūtītājam un tas 3 (trīs) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža, nav šo aktu parakstījis 

un/vai nav to atgriezis to Izpildītājam un nav iesniedzis savus rakstveida iebildumus, tad Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akts ir uzskatāms par abpusēji parakstītu un akceptētu bez pretenzijām. 

4.4.  Nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Līguma 

izpildes laikā. 

4.5.  Par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Darbā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var 

novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos 

Darbus, nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā,  rakstveidā informē Izpildītāju. 

4.6.  Grants piegādes daudzumu un veicamos Darbus Pasūtītājs pasūta Izpildītājam pēc tā  faktiskajām 

vajadzībām un nepieciešamības. 

     

5. Līgumcena un norēķinu kārtība 

5.1.  Šajā Līgumā paredzēto Darbu kopējā līgumcena ir EUR 129 954,00 (Viens simts divdesmit deviņi 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro, 00 centi), kas sastāv no pamatcenas EUR 107 400,00 

(Viens simts septiņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21% EUR 

22 554,00 (Divdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro, 00 centi). 

5.2.  Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem, pamatojoties uz Izpildītāja un 

Pasūtītāja abpusēji parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski veiktajiem Darbiem 

iepriekšējā mēnesī un izrakstītu rēķinu, saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) 

norādītām cenām. Pasūtītājam ir noteikts pienākums apmaksāt rēķinu 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

5.3.  Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa pēc vienas vai otras Puses iniciatīvas, tad 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Līguma laušanas Pasūtītājs apņemas izdarīt pilnu samaksu par Izpildītāja iegādātiem 

materiāliem, izdarītajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem (par periodu līdz rakstiska 

brīdinājuma saņemšanai par vēlmi lauzt Līgumu pirms termiņa), un Izpildītājs apņemas atmaksāt 

no Pasūtītājam saņemto un neapgūto avansa maksājumu. 

5.4.  Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam, saskaņā ar 2012. 

gada 29. novembra likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu. 
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6. Līgumsods 

6.1.  Ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi netiek veikti noteiktajos termiņos saskaņā ar Līguma nosacījumiem, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas, 

bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās 

līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.  

6.2.  Ja Izpildītājs nepilda Līguma nosacījumus vai atsakās no tā izpildes, vai, ja Līgums tiek pārtraukts 

Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi 10% apmērā no Līguma cenas.  

6.3.  Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, 

bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās 

līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

6.4.  Par Izpildītāja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Pusēm 

noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100,00 (simts 

euro) apmērā par katru nokavēto saistību neizpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās 

līgumcenas. 

 

7. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana 

7.1.  Izpildītāja veiktos Darbus pieņem, Izpildītājam un Pasūtītājam parakstot pieņemšanas - nodošanas 

aktu. Darbs netiek pieņemts pirms Izpildītājs nav iesniedzis un Pasūtītājs nav apstiprinājis Darbu 

izpildes dokumentāciju un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

7.2.  Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.3.  Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē 

viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata 

par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

7.4.  Puses ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu viena otrai. 

7.5.  Puses neatbild par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi nepārvaramas varas dēļ, kā arī valdībai 

pieņemot tādus normatīvos aktus, kas kavē, ierobežo vai aizliedz šī Līguma izpildi. Ja šādi apstākļi 

rodas, pušu līgumsaistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr šie apstākļi ir spēkā. Ja 

minētie apstākļi ir spēkā ilgāk par vienu mēnesi, katrai no pusēm ir tiesības lauzt šo Līgumu, šajā 

gadījumā neviena no pusēm nav tiesīga pieprasīt otrai pusei nodarīto zaudējumu kompensāciju. 

7.6.  Līgumu var izbeigt pirms tā termiņa notecējuma, Pusēm  savstarpēji par to vienojoties, vai pēc 

vienas no Puses ierosinājuma, ja otra Puse nepilda šajā Līguma noteiktās saistības. Pasūtītājam ir 

tiesības vienpusēji izbeigt  lauzt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam vismaz ne vēlāk kā desmit 

(10) dienas pirms Līguma laušanas. 

 

8. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība 

8.1.  Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2019.gada 26.septembrim. 

8.2.  Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu rakstiskas vienošanās saskaņā ar spēkā 

esošiem normatīviem aktiem. 

 

9. Citi nosacījumi 

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līgumu noteikumu spēkā esamību. 

9.2. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šā Līguma nosacījumiem, ko apstiprina, parakstot to. 

9.3. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz  Līguma izpildi ir: 

Laimonis Ozols, laimonis.ozols@krimulda.lv, 29120085; Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu 

jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Līguma izpildi ir: Ilmārs Kalnevics, info@dgrserviss.lv, 

29244301. 

9.4. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. 

Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju 

nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

9.5. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem, 2 (divos) oriģinālos 

eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas 

pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

9.6. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

9.6.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums uz 3 lp. 

9.6.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājums uz 1 lp. 
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10. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Krimuldas novada dome  SIA „DGR serviss” 

Reģistrācijas Nr.: 90000068799  Reģistrācijas Nr.: 44103035223 

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 

 Adrese: Lauku iela 10, Sigulda, Siguldas novads, 

LV-2150 

Bankas rekvizīti: SEB banka, konts: 

LV69UNLA0027800130402 

Swedbank, konts: LV66HABA0551032238137 

 Bankas rekvizīti: Swedbank,  

konts: LV24HABA0551009639057  

 

 
_____________________    _____________________ 

L.Ozols       I.Kalnevics 


