Līgums Nr.SRM-16-522-lī
Rīgā,

2016. gada 9.augustā

SIA „Rīgas meži”, vienotais reģ.Nr. 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā,
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
no vienas puses, un
SIA "Valkas meliorācija", vienotais reģ.Nr. 44103005549, tās valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais,
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā veiktā iepirkuma “Ceļa posma remontdarbi “Dubkalna ezera meži”,
Tīnūžu pag., Ikšķiles novads” (identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/51) komisijas 2016.gada 5.augusta
lēmumu noslēdz šādu būvdarbu līgumu:
1. Definīcijas
1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.2. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas
atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic
būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei,
neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
1.4. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba
izpildi būves vietā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500
„Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.5. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus,
dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
1.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja norīkots un algots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvuzraudzību
būvdarbu veikšanas gaitā nodrošinošs speciālists;
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ceļa posma pārbūves darbus “Dubkalna ezera
meži”, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads” (turpmāk tekstā – Darbs), kā arī pēc būvdarbu Objektā
pabeigšanas nodrošinot tā nodošanu ekspluatācijā, līgumā noteiktajā laikā.
2.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus, ja tie būs veikti atbilstoši
Līgumam, specifikācijām, būvniecības noteikumiem, darba aizsardzības, satiksmes drošības,
vides aizsardzības prasībām un darbu daudzumu un izmaksu sarakstiem un Izpildītājs būs saņēmis
visus saskaņojumus un atzinumus no atbilstošajām institūcijām Darbu nodošanai ekspluatācija
2.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens
otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu
noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
2.3.1. Šis līgums.
2.3.2. Specifikācija
1. pielikums.
2.3.3. Darbu daudzumu saraksts
2. pielikums.
2.3.4. Garantijas laika garantijas noteikumi
3. pielikums.
2.3.5. Līgumsodu un cenu pazeminājumu kārtība 4.pielikums.

3. Līgumcena
3.1. Līgumcena ir EUR 50 094.91 ( piecdesmit tūkstoši deviņdesmit četri euro un 91 cents).
Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 10 519.94 (desmit tūkstoši pieci simti deviņpadsmit
euro un 94 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 60 614.85
(sešdesmit tūkstoši euro seši simti četrpadsmit euro un 85 centi).
3.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no
līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu
cenās. Līgumcena netiek mainīta visu Darbu izpildes laiku.
4. Darba izpildes laiks
4.1. Izpildītājam jāpabeidz Darbi 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas
dienas un 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas dienas jāsaņem visi
saskaņojumi un atzinumi no atbilstošajām institūcijām Darbu nodošanai ekspluatācijā.
Izpildītājs nodod Pasūtītājam darbus un atbilstošu dokumentāciju pēc Objekta nodošanas
ekspluatācijā ar pieņemšanas- nodošanas aktu 50 (piecdesmit) darba dienu laikā no Līguma
parakstīšanas dienas.
4.2. Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas
– pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās
uzturēšanu. Būves vietu Izpildītājs izmanto tikai šī līguma izpildei, tajā nedrīkst atrasties ar
izbūvējamo objektu nesaistītu materiālu krautnes.
4.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
4.3.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai;
4.3.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja
neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav
radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas dienesta izziņa.
5. Būvdarbu garantija
5.1. Izpildītājs dod 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem Darbiem un apņemas par saviem līdzekļiem
novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti
vai nepilnības radušās Izpildītāja un/vai viņa apakšuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no
Darbu pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
5.2. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs
ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas
izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līguma noteiktajā
kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam
jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
6. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana
6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem
darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz
brīdim, kamēr būvlaukums ar pieņemšanas- nodošanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
6.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada
bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba

izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no
maksājumiem Izpildītājam.
6.4. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz
10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras)
autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:
6.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo
bedrītes ar jaunu materiālu;
6.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.
7. Sadarbība
7.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju un
Būvuzraugu.
7.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus,
saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
7.3. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības
par šā līguma izpildi.
7.4. Izpildītājs brīdina Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus
vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad
Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā
arī veic visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu, zaudējumus vai izvairītos no
tiem.
7.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu grozījumiem vai Darba izmaiņām, ja
Izpildītājs nav laikus paziņojis par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai
izmaksas un veicis visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai
izvairītos no tiem.
7.6. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst
institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
7.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu
no šādiem iemesliem:
7.7.1.
atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
7.7.2.
nekompetence vai nolaidība;
7.7.3.
līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
7.7.4.
atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides
aizsardzībai.
7.8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt
Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas
kompensācija.
7.9. Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk
kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
7.10. Izpildītājs nodrošina, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 2 (divu)
līgumu izpildē.
8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
8.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus.
Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī
līguma prasībām.
8.2. Izpildītājs nodrošina, ka Būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā
apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos

Būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Projekta vadītāja, Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai
kompetentu institūciju pieprasījuma.
8.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad
Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja
aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Projekta vadītājam Pasūtītājam adresēts rakstveida
iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju
apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai,
ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām
atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
8.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma, tad
Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta
vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā
apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa
plānota 20 (divdesmit) % no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz Pasūtītājam
adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam (norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam
nododamo Darba daļu - izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē
un procentos) un jāsaņem rakstveida piekrišana.
8.6. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja
vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami
īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darba dienas, pēc tam,
kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā
ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
9. Kvalitāte un pārbaudes
9.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.
9.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu,
konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līgumā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās
iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
9.3. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem to
novērš vai, ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam
samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei
ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas
vērtību.
9.4. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta
rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic un defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji
atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru Puses savstarpēji rakstveidā
vienojas 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās Puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā
norādītajā termiņā Puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs.
Eksperta atzinumu Puses uzskatīs sev par saistošu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītās izmaksas
Puses sedz vienādās daļās.
10. Paveiktā Darba pieņemšana
10.1. Nododot un pieņemot darbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem
dokumentiem un līguma. Izpildītājs sagatavo šajā sadaļā noteiktos ar darbu nodošanu un Objekta
nodošanu ekspluatācijā saistītos dokumentus saskaņā ar līgumu un Pasūtītāja norādījumiem.

10.2. Par Darbu pabeigšanu objektā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam un sagatavo aktu par darbu pabeigšanu
objektā.
10.3. Pēc akta par darbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam šādu
izpilddokumentāciju:
10.3.1. darbu izmaksu aprēķinu (formas Nr.2 aktu);
10.3.2. iepriekš parakstītos segto darbu aktus;
10.3.3. defektu novēršanas aktus un dokumentus;
10.3.4. būvmateriālu sertifikātus un atbilstības deklarācijas;
10.3.5. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta projektu 3 eksemplāros;
10.3.6. Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu projektus;
10.3.7. u.c. dokumentus pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
10.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izpilddokumentācijas saņemšanas veic darbu apjomu
pārbaudi, izskata darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu Darbu pieņemšanas
– nodošanas aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu. Saņemot motivētu atteikumu,
Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā.
10.5. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Līgumā paredzētos maksājumus bez līgumsoda samaksas, ja
Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam darbu izpilddokumentāciju, kura ir noformēta atbilstoši
normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām.
10.6. Akta par darbu pabeigšanu parakstīšana un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana
neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par darbu un materiālu kvalitāti.
11. Maksājumu kārtība un dokumenti
11.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina par faktiski paveikto Darbu.
11.2. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30(trīsdesmit)
darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Darbu
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no
Izpildītāja.
11.3. No akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku veic ieturējumu 10
(desmit) % apmērā no līgumcenas (tas ir, bez PVN), turpmāk – Ieturējuma nauda. Puses
piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
11.3.1.
Ieturējuma naudu Izpildītājs saņem pēc līguma noteiktā maksimālā garantijas
termiņa beigām, izņemot nākamajā apakšpunktā noteikto gadījumu;
11.3.2.
iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu Izpildītājam ar
Pasūtītāju vienojoties ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju, kas atbilst Līguma
pielikuma Nr.3 noteiktumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs iepriekšējā apakšpunktā
noteikto Ieturējuma naudas daļu pilnā apmērā pārskaita Izpildītājam pēc atbilstošas
garantijas laika garantijas polises saņemšanas dienas.
11.4. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs
atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
12. Darba aizsardzība un apdrošināšana
12.1. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības
koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības
pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem
aktiem.
12.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista
civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu,

un nodrošina tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
12.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus
dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms
Darba sākšanas.
12.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš
vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības
beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā
būvdarbu un garantijas laikā.
13. Līgumsods
13.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības
piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā
maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no
parāda summas.
13.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām)
dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)
% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet
kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
13.3. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja
šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības
piemērot Izpildītajam līgumsodu 200(divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu
otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo
reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
13.4. Par Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to
neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir
tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot
pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot
pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis)
euro apmērā.
13.5. Izbeidzot šī līguma darbību vai atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav
saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas
(atkāpšanās) iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
13.6. Avansa maksājumu Pasūtītājs neparedz.
13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma pielikumā Nr. 4 LĪGUMSODU UN CENU
PAZEMINĀJUMU PIEMĒROŠANA noteiktos sodus un cenu pazeminājumus tajā noteiktajos
gadījumos.

14. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
14.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
14.1.1.
Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā
noslēgšanas dienas;
14.1.2.
Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma
prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;

14.1.3.
Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām;
14.1.4.
ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
14.1.5.
Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus, t.sk. bez saskaņošanas ar
Pasūtītāju veicis asfaltbetona ražotāja nomaiņu;
14.1.6.
Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
14.1.7.
Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk.,
ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma
pārsniedz 0,2 (nulle komats divi) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, ja
Izpildītājs nenodrošina konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām
atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā;
14.1.8.
Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai
neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar
līguma noteikumiem.
14.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
14.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
14.2.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu.
14.3. Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto
līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
14.4. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā)
dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.
14.5. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma
atcelšanai no Izpildītāja puses.
15. Nepārvarama vara
15.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas
situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības
dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura
nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav
spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai
materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no
nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē
esoša persona.
15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
15.2.1.
no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
15.2.2.
kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
15.2.3.
kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
15.2.4.
kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
15.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem,
ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde
nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai
pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs)
mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru
pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien
iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar

nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz
būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.
Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr
būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.
16. Citi noteikumi
16.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu.
16.2. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām
iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā
noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
16.3. Līdzēju strīdi tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties, bet, ja viena mēneša laikā
vienoties nav izdevies, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to
vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas starptautiskajā
šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena
šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām
un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas
kārtību.
16.4. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros pa vienam līguma eksemplāram katrai
pusei, un tam pievienoti pielikumi.
17. Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

Pušu paraksti:
Pasūtītājs

_____________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

Izpildītājs
SIA “Valkas meliorācija”
Juridiskā adrese: Tālavas iela 70, Valka,
Valkas novads, LV-4701
Reģistrācijas Nr. 44103005549
Banka: SEB banka
Konta Nr. LV27 UNLA 0017 1004 6720 0

Izpildītājs

__________________________
Valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais

LĪGUMA PROJEKTA
4.pielikums

LĪGUMSODU UN CENU PAZEMINĀJUMU PIEMĒROŠANA
Līgumsods vai cenu pazeminājums tiek piemērots, ja pārbaude (tests) uzrāda neatbilstības Specifikāciju prasībām
un ja minētās neatbilstības ir apliecinātas ar attiecīgās pārbaudes (testa) dokumentu.
Neatbilstība - skaitliskā vērtība, par kādu pārbaudes (testa) rezultāts pārsniedz vai nesasniedz paredzētās
pieļaujamās robežas.
Individuālā vērtība - pārbaudes (testa) rezultāts, kas noteikts no vienas mērījumu (nolasījumu, urbumu) kopas
(sērijas), kas izpildīta vienā būvobjekta vietā.
Vidējā vērtība - pārbaudes rezultāts, kas iegūts, aprēķinot vidējo no vairākām (visām ielas posma vai būvobjekta)
individuālajām vērtībām.
Cenas pazeminājumu aprēķina kā vienības cenas samazinājumu vērtējamam darbam definētajā apgabalā, izsakot
procentos no līgumā paredzētās vērtējamā darba vienības cenas, vai veic aprēķinu par konkrētu neatbilstības vai
pārkāpuma daļu.
1. Satiksmes organizācija
Ja tiek konstatēts, ka būvuzņēmējs nav izpildījis izvirzītās prasības satiksmes organizācijai vai darba drošībai,
tiek piemērots līgumsods 700 EUR par katru gadījumu.
2. Šķembu pamats
Neatbilstību gadījumā būvuzņēmējam jāveic pasākumi atbilstības nodrošināšanai.
Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kādi testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts
viss materiāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas
pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās
vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo materiāla procentuālo lietojuma daudzumu. Aprēķina piemēru
skatīt punktā “Bituminētās kārtas”.
3. Bituminētas kārtas.
Izejmateriāli.
Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kāda izejmateriāla testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs
tiek novērtēts viss izejmateriāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas
rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo
atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo izejmateriāla procentuālo daudzumu
maisījumā.
Piemērs:
Dots:
Konstatētais rupjā minerālmateriāla Losandželosas koeficients ir 30, jābūt 25.
Konkrētā rupjā minerālmateriāla daudzums asfalta maisījumā ir 40%.
Aprēķins:
Cenas pazeminājums = (30-25)/25
8 %.
Maisījums.
Ja maisījuma testēšanas rezultāts neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss konkrētā maisījuma
apjoms, kas ieklāts starp pēdējo atbilstošo testēšanas rezultātu un neatbilstošo testēšanas rezultātu:
Bituminētu maisījumu kvalitātes novērtējums.
Novērtējamais rādītājs
Neatbilstība
Cenas
pazeminājums
Bitumena saturs, % no pilna sastāva:
Asfalta rūpnīcā sagatavotiem maisījumiem
Līdz 0,25
5%
Virs 0,25 līdz 0,5
10 %
Pārējiem maisījumiem
Atšķiras no pieļautā līdz 0,5
5%
Granulometriskais sastāvs katram kontrolsietam:
Asfalta rūpnīcā sagatavotiem maisījumiem
10%

Pārējiem maisījumiem
Citas fizikāli-mehāniskās īpašības:

Atšķiras no pieļautā līdz
divkāršam pieļautās atkāpes no
darba formulas lielumam
Atšķiras no pieļautā

5%
10 %

Kārtas biezums, sablīvējums (paliekošā porainība) un pretestība deformācijām.
Izurbto paraugu testēšanas un mērījumu rezultātu vērtības raksturo platību proporcionāli noņemto paraugu vai
paraugu sēriju skaitam būvobjektā:
Kārtas biezuma, sablīvējuma un pretestības deformācijām novērtējums.
Novērtējamais rādītājs
Neatbilstība
Cenas pazeminājums
(izņēmumi)
Kārtas biezums (izņemot asfalta izlīdzinošo kārtu un reciklēto kārtu):
No 0,5 cm līdz 25% mazāks
Proporcionāli
samazinājumam ar
koeficientu 1,2
Kārtas biezums (asfalta izlīdzinošā kārta un reciklētā kārta):
Atšķiras no pieļautā
5%
Kārtas sablīvējums (izņemot auksto asfalta kārtu un iesēdumu remontu):
Ārpus pieļautajām robežām vai neatbilst 10%
prasībām
Kārtas paliekošā deformācija:
Ja paliekošās deformācijas pieļautā vērtība 5% no seguma
asfalbetona dilumkārtai ar attiecīgo intensitāti dilumkārtas līgumcenas
tiek pārsniegta līdz 25%
Ja paliekošās deformācijas pieļautā vērtība 10% no seguma
asfalbetona dilumkārtai ar attiecīgo intensitāti dilumkārtas līgumcenas
tiek pārsniegta no 25% līdz 50%

LĪGUMA PROJEKTA
3.pielikums FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos
nosacījumus un noteikumus:
1. Garantijas laika garantijai
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrības, kas saņēmusi
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. Garantija ir saskaņā ar Līguma nosacījumiem ieturētās summas apmērā;
1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas
izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
1.2.3. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
1.2.4. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
1.2.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC
Uniform Rulesfo Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai
garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar
šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.

Pasūtītājs
SIA “Rīgas meži”

Izpildītājs
SIA “Valkas meliorācija”

_____________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

__________________________
Valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais

