
LĪGUMS NR. 3 - / 4 / / 7 - J A 
par asfaltbetona seguma remontu 

51A "Rīgas serviss' 
E K S E M P L Ā R A 

Rīgā 2017.gada {O .marta 

SIA „Rīgas serviss", reģistrācijas Nr. 40103058501, juridiskā adrese Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-
1005, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Diāna Kozlovska, 
turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

SIA „V SERVICE", reģistrācijas Nr. 40003920717, juridiskā adrese Gaigalas iela 16-1, Rīga, 
LV-1016, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Mārtiņš Antonišķis, 
turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "līdzēji" vai „puses", pamatojoties uz iepirkuma 
„Asfaltbetona seguma remonts", identifikācijas Nr. RS 2017/9, rezultātiem, noslēdza šo līgumu par 
sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS uzņemas veikt ceļu, pagalmu un ielu (trotuāru) 

asfaltbetona seguma remontu ziemas un vasaras periodā ar pilnu un nepilnu tehnoloģiju, 
saskaņā ar tehnisko specifikāciju, savu piedāvājumu iepirkumā un finanšu piedāvājumu, kas ir šī 
līguma neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk - darbi vai būvdarbi). 

1.2. IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR 
likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus. 

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot 
nodošanas- pieņemšanas aktu. 

1.4. IZPILDĪTĀJS veic darbus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma. PASŪTĪTĀJS pasūta darbu izpildi 
pēc nepieciešamības un tā pienākums nav veikt darbus par pilnu Līguma 4.2. punktā norādīto 
summu. 

1.5. Darba apraksts, cenas un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu 
Iepirkumā (turpmāk- "Piedāvājums"). 

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
2.1. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS sniedz rakstisku pieprasījumu, norādot objektu, darbu 

apjomu, darba specifiku un citus apstākļus, kas nepieciešami kvalitatīva darba veikšanai. 
2.2. PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas 

aktu. 
2.3. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem. 

3. Izpildītāja pienākumi 
3.1. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma 

nosacījumiem. 
3.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma 

priekšmets. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas 
aktu ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu. 

3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu 
veikšanai. 

3.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību 
LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un citu 
normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, 
ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas 
higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. 

3.5. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā 
esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par 
objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu. 
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3.6. Par visiem apstakļiem, kas ietekme darbu izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavejoties rakstveida informē 
PASŪTĪTĀJU. IZPILDĪTĀJS atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu PASŪTĪTĀJA saistību 
izpildi. 

3.7. PASŪTĪTĀJAM jānodrošina visi darba drošības pasākumi būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, 
kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem 
sakarā ar darbiem būvlaukumā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un 
apgaismojumi. 

3.8. PASŪTĪTĀJAM jānodrošina tīrību darbu teritorijā visā darbu izpildes laikā, kā arī pēc darbu 
pabeigšanas iespējamo bojājumu, t.sk. teritorijas labiekārtojuma, novēršana. 

4. Darbu cenas, līguma summa un norēķinu kārtība 
4.1. Darbu cenas ir norādītas IZPILDĪTĀJA Finanšu piedāvājumā - Līguma pielikumā Nr.2. darbu 

cenās ir iekļautas visas izmaksas par nepieciešamajiem palīgmateriāliem, transporta izdevumi, 
darbaspēka izmaksas u.c. izdevumi, kas saistīti ar darbu kvalitatīvu izpildi, kā arī visi nodokļi un 
nodevas izņemot PVN. 

4.2. Līguma kopēja summa (līgumcena) ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN. 
4.3. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc attiecīgo darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
4.4. Darbu cenas netiks mainītas vai indeksētas visā līguma darbības laikā. 
4.5. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un 
valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī 
spēkā esošos normatīvos aktus. 

5. Darbu izpildes un pieņemšanas kārtība 
5.1 PASŪTĪTĀJS pasūta darbu izpildi nosūtot pieprasījumu uz Līgumā norādīto IZPILDĪTĀJA faksa 

numuru vai e-pasta adresi vai piezvanot uz Līgumā norādīto IZPILDĪTĀJA tālruņa numuru. 
5.2 Darbu veikšana un nodošana-pieņemšana: 

5.2.1. IZPILDĪTĀJS uzsāk darbus ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma 
nosūtīšanas brīža un pabeidz to ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma 
nosūtīšanas brīža; 
5.2.2. Par katru veikto darbu IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 
nodošanas-pieņemšanas aktu (2 eksemplārus), kurā norāda visus veiktos darbus, kā arī 
Līguma noslēgšanas datumu un numuru; 
5.2.3. No PASŪTĪTĀJA puses nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta PASŪTĪTĀJA 
atbildīgā persona; 
5.2.4. PASŪTĪTĀJA atbildīgajai personai ir tiesības pārbaudīt veikto darbu un neparakstīt 
nodošanas-pieņemšanas aktu, ja darbs ir veikts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma 
noteikumiem, 2 (divu) darba dienu laikā iesniedzot pretenziju par konstatētajām 
neatbilstībām un/vai trūkumiem. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā 
no pretenzijas saņemšanas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus uz sava rēķina un 
pildīt uzliktās izpildes termiņa nokavējuma sankcijas, ja iestājas nokavējums; 
5.2.5. Darbs ir uzskatāms par izpildītu ar nodošanas-pieņemšanas akta 2 (divu) eksemplāru 
abpusējas parakstīšanas brīdi. 

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana 
6.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli 

atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 
6.2. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā. 
6.3. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk un/vai neizpilda darbus līgumā norādītajos termiņos, tad tas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās maksimālās pieļaujamās summas, 
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA iesniegto rēķinu, 10 (desmit) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 
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izrakstīta rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību 
izpildes. 

7. Līguma termiņš un tā darbības izbeigšana 
7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz 

līguma 4.2.punktā summas sasniegšanai. 
7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos: 

7.2.1. IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības; 
7.2.2. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

7.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to otro pusi vismaz 30 
(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

8. Nepārvarama vara 
8.1. Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību 

izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 
8.2. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt 

atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa 
aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas 
institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma 
noslēgšanas laikā. 

8.3. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem. 
8.4. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums 

nekavējoties 5 dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos. 

8.5. Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu 
institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to 
ilgumam. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu 
rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem. 

8.6. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības 
periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt. 

9. Pārējie nosacījumi 
9.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to 

abpusējas parakstīšanas. 
9.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām katrs, neskaitot pielikumus. Abiem 

eksemplāriem vienāds juridisks spēks, un katrai pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs. 

Pielikumi: 
1.Tehniskā specifikācija uz 1 lp.; 
2. Finanšu piedāvājums uz 1 lp. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 
SIA "Rīgas serviss" SIA "V SERVICE" 
Reģ. Nr. 40103058501 Reģ. Nr. 40003920717 
Jur. adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005 Jur. adrese: Gaigalas iela 16-1, Rīga, LV-1016 
Banka: AS „SEB banka" Banka: AS Swedbank 
Kods: UNLALV2X Kods: HABALV22 
Konts: LV87UN£?A0040006050000 Konts: LV22HABA0551024390465 

/D.Kozlovska/ / - /M.Atoniškis/ 


