
Līgums
Par dabīgās grants un laukakmeņu drupināšanu

Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads 2018.gada 11. oktobrī
Ērgļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads, LV-4840, tās priekšsēdētāja Guntara Velča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” un Ērgļu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no
vienas puses, un SIA “VECPIEBALGAS KOMPĀNIJA”, reģ. Nr.40003319712, Brīvības
gatve 362, Rīga, LV-1006, tā valdes locekļa Dzintara Daļecka personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti
Puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu „Dabīgās grants un laukakmeņu drupināšana Ērgļu
novada pašvaldībai” ”, identifikācijas Nr. ĒNP 2018/9, turpmāk tekstā – Iepirkums, un
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šādu
līgumu, (turpmāk tekstā – Līgumu):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas pret atlīdzību ar savu darbaspēku, darba

rīkiem, materiāliem un līdzekļiem veikt dabīgās grants un laukakmeņu drupināšanas
darbus (turpmāk tekstā – DARBS) “Zaļumu” karjerā, Ērgļu novadā (kadastra numurs
70540090026). Iepriekš minēto DARBU IZPILDĪTĀJS apņemas veikt saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši PASŪTĪTĀJA Tehniskajā
specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

1.2. DARBU izpildes termiņš – 21 (divdesmit viena) kalendārā diena, skaitot no līguma
noslēgšanas dienas.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. DARBA samaksa par 1 (vienu) m3 dabīgās grants un laukakmeņu drupināšanu (uzskaitīts

sadrupinātais materiāls) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 5,00
(pieci eiro), PVN 21% - EUR 1,05 (viens eiro pieci centi), kopā EUR 6,05 (seši eiro pieci
centi).

2.2. Līguma summa bez PVN nepārsniedz EUR 41 999.99 (četrdesmit vienu tūkstoti deviņi
simti deviņdesmit deviņi eiro un deviņdesmit deviņi centi).

2.3. Līguma darbības laikā DARBA samaksa par 1 (vienu) m3 nedrīkst tikt paaugstināta.
2.4. Līguma 2.2.punktā norādītā Līguma summa var mainīties no faktiski izpildītā DARBA

apjoma, bet nedrīkst pārsniegt norādīto ierobežojumu.
2.5. Par tādu DARBU izpildi, kuru izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi atkāpies no

Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJS atlīdzību nesaņem un veic labojumus uz sava rēķina.
2.6. Pakalpojuma apmaksa tiks veikta pēc sadrupinātā materiāla analīžu saņemšanas, kuras

veiks Pasūtītājs, ja tās atbildīs noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
2.7. IZPILDĪTĀJS, ja analīžu rezultāti atbilst prasībām, pamatojoties uz pušu parakstītu

darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu, kuru
PASŪTĪTĀJS apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

2.8. Izmaksājamo summu PASŪTĪTĀJS aprēķina atbilstoši UZŅĒMĒJA Līguma
2.1.punktā vienības cenām un faktiski kvalitatīvi izpildītajam darbu apjomam.

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbību nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar šo Līgumu



un Tehnisko specifikāciju atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem
apstākļiem, kas ietekmē DARBA izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē
PASŪTĪTĀJU.

3.2. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par izpildītājiem DARBIEM, tai skaitā sagatavoto
un iesniegto dokumentu patiesumu, un apņemas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no
PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas brīža par saviem līdzekļiem novērst un atrisināt
pretenzijā norādītās problēmas un nepilnības.

3.3. Ja netiek ievērots kāds no līguma termiņiem, PASŪTĪTĀJS piemēro UZŅĒMĒJAM
līgumsodu 0.5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību vai no tā
izrietošo saistību izpildes.

3.4. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust šī Līguma saturu trešajām personām, izņemot tik, cik
nepieciešams, veicot Līguma 1.1.punktā minēto DARBU.

3.5. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā atbildīgs par DARBU laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām
personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies UZŅĒMĒJA vainas dēļ.

3.6. IZPILDĪTĀJS ar iepirkumam iesniegto piedāvājumu un, parakstot šo Līgumu, apstiprina,
ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai, zināšanas darba un vides
aizsardzībā.

3.7. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt Līguma izpildē iesaistīto DARBU izpildītāju
apmācību un instruktāžu par drošām darba metodēm un citiem darba aizsardzības
jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.

3.8. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tas ir iepazinies un apņemas DARBU izpildes laikā ievērot
visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. darba
aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības. Gadījumā, ja
IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādas no iepriekš minētajām prasībām un tam tiek piemērots
administratīvais sods, tad IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par tam piemēroto
administratīvo sodu, tai skaitā naudas sodu, kā arī, ja UZŅĒMĒJA vainas vai
neuzmanības dēļ/ darbības vai bezdarbības rezultātā, PASŪTĪTĀJAM tiek piemērots
naudas sods vai citas soda sankcijas, par tām pilnā apjomā ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS.

3.9. UZŅĒMĒJAM tiesības piedalīties sadrupinātā materiāla parauga ņemšanā analīžu
veikšanai.
Ja IZPILDĪTĀJS nepiekrīt veikto analīžu rezultātam un/vai DARBS nav veikts kvalitatīvi
un nepieciešams veikt atkārtotu materiāla testēšanu, analīžu izdevumus sedz
IZPILDĪTĀJS.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. PASŪTĪTĀJS ar visu savu darbību sekmēs DARBU izpildi Līgumā noteiktajā termiņā,

nodrošinās paveikto DARBU pieņemšanu, savlaicīgu un precīzu DARBA atlīdzību.
PASŪTĪTĀJS apņemas neveikt nekādu rīcību, kas varētu traucēt DARBU izpildi, ja
netiks pārkāpti šā Līguma nosacījumi.

4.2. Par Līguma 1.1.punktā noteikto DARBU kvalitatīvu un savlaicīgu pabeigšanu (izpildi),
PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ar
bezskaidras naudas norēķinu UZŅĒMĒJA izrakstītajā rēķinā norādītajā norēķinu kontā.

4.3.Ja PASŪTĪTĀJS kavē šajā Līgumā noteiktos Līgumcenas samaksas termiņus, tad tas
UZŅĒMĒJAM maksā līgumsodu 0.5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu.

4.4.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līgumā
noteiktās prasības, līdz pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu segšanai. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību vai no tā
izrietošo saistību izpildes.



4.5.PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA tehniku, materiāliem un citiem resursiem
Līguma darbības teritorijā, kā arī par UZŅĒMĒJA vai trešo personu (apakšuzņēmēju)
darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu.

4.6. PASŪTĪTĀJS pēc DARBA izpildes nodrošina sadrupinātā materiāla parauga analīžu
veikšanu un apmaksu Latvijas Republikā akreditētā testēšanas un mērījumu laboratorijā.

4.7.Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka nav kvalitatīvi veikts, vai vispār nav veikti
Līguma1.1.punktā norādītie DARBI, UZŅĒMĒJAM tiek iesniegta rakstiska pretenzija
nepilnību novēršanai.

4.8.PASŪTĪTĀJAM šī Līguma izpildes laikā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma,
gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem. IZPILDĪTĀJS šādā
gadījumā atlīdzību nesaņem, un PASŪTĪTĀJAM nav jāatlīdzina UZŅĒMĒJAM jebkādi
zaudējumi, kas tam radušies Līguma izpildes laikā.

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
5.1. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi, kas skar Līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu

likuma 61.panta noteikumiem veicami abpusēji vienojoties un noformējot rakstveidā, kas
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, piemēram:
stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.

7. CITI NOSACĪJUMI
7.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 11.oktobrī.
7.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad puses ir savas ar šo Līgumu pielīgtās saistības

izpildījušas pilnā apmērā.
7.3. Līguma 1.2.punktā minēto DARBU izpildes termiņu var pagarināt, ja IZPILDĪTĀJS

iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu (ar norādi uz apstākļiem, kas kaitē vai nelabvēlīgi
ietekmē Darbu izpildi un, kas nebija paredzami un ietekmējami no UZŅĒMĒJA puses,
izņemot Līguma 6.1.punktā minētos nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļus) lūgumu
par DARBU izpildes termiņa pagarināšanu, par ko tiek sastādīta atsevišķa vienošanās,
kas apliecināta ar abu PUŠU parakstiem.

7.4. Jebkuri papildinājumi vai grozījumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti un
izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.



7.5. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes
pienākuma.

7.6. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja viena no pusēm par to rakstiski paziņo otrai pusei
nedēļu iepriekš un ja tam par pamatu ir pierādīta līguma saistību neizpildīšana no otras
līgumslēdzēja puses.

7.7. Puse atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Civillikumu.
7.8. Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikā

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.9. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti, pusēm vienojoties, ja šāda vienošanās nav

panākama, tad LR likuma noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.
7.10. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
7.11. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai

kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e-
pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

7.12. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās
personas:
Pasūtītāja pilnvarotā persona: Ērgļu novada ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis
Braķis, tālrunis 20221105.
Izpildītāja pilnvarotā persona: valdes loceklis Dzintars Daļeckis, tālrunis 29460781

7.13. Līgums ir sastādīts divos autentiskos eksemplāros, un abiem ir vienāds juridisks spēks.
7.14. Līgumam pievienotā “Tehniskās specifikācijas” kopija un Izpildītāja Finanšu

piedāvājuma kopija ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS

Pasūtītājs: Izpildītājs:
Ērgļu novada pašvaldība SIA “VECPIEBALGAS KOMPĀNIJA”
Rīgas iela 10 Brīvības gatve 362
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Rīga
LV-4840 LV-1006
Tel.:64871231 Tel.: 29460781
Fax.:64827060
Reģ. Nr. 90002214379 Reģ. Nr. 40003319712
Banka: AS Swedbank A/S SEB banka
Kods: HABALV22 Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV39HABA0551034000143 Konta Nr.LV29UNLA0050009129581

Ērgļu novada pašvaldības domes SIA “VECPIEBALGAS KOMPĀNIJA”
priekšsēdētājs valdes loceklis

G.Velcis Dz.Daļeckis


