
                                                                                                                             
               IEPIRKUMA LĪGUMS  Nr. 2018/ 104 

 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā,                                                          2018. gada 28.novembrī 
 

Riebiņu novada dome, reģ. Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads, LV-5326 (turpmāk – Pasūtītājs), tās priekšsēdētāja vietnieka Jāzepa 

Ivanāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ. Nr. 40003356530, adrese: 

Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Izpildītājs), kura vārdā rīkojas Daugavpils ceļu 

rajona direktore Zinaīda Bleidele, kura rīkojas uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes 

sēdes protokola Nr.2.1.-A.2/18/49 lēmuma Nr.49/16 pamata, no otras puses, abi kopā un katrs 

atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Līdzējiem,  

pamatojoties uz Riebiņu novada domes rīkotā atklāta konkursa „Riebiņu novada pašvaldības 

autoceļu 2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

RND 2018/45, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Līguma priekšmets ir publiskā iepirkuma „Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RND 

2018/45  7.daļa „Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības likvidēšana 

(kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem)” - pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības likvidēšanas  

darbu veikšana tādā apjomā un par tādu summu, kas norādīta Izpildītāja iesniegtajā finanšu 

piedāvājumā un atbilstoši noteiktās iepirkuma noteikumu daļas – iepirkuma specifikācijas 

noteikumiem (turpmāk – pakalpojums).  

1.2. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu veic pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības 

likvidēšanas darbus saskaņā ar iepirkuma 7.daļu.  

1.3.Izpildītājs sniedz pakalpojumu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, iepirkuma dokumentācijā 

ietvertajai tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumam, kā arī atbilstoši Riebiņu 

novada domē apstiprinātajām Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehniskajām specifikācijām. 
 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1.Izpildītājs veic Pakalpojumu iepirkumā noteiktajos apjomos. 

2.2.Izpildītājs nodrošina pašvaldības autoceļu tīrīšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām un labā kvalitātē. 

2.3. Ārkārtas gadījumos, lai nodrošinātu 2.1. un 2.2.punktā minēto prasību izpildi, Izpildītājs ir 

tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju, kas nav norādīts piedāvājumā. Apakšuzņēmēja, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

piesaistīšana iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot konkursa nolikumā 

noteiktos dokumentus. 

2.4. Izpildītājs atbilstoši tehniskajai specifikācijai ievēro nepieciešamību saskaņot veicamos 

darbus ar attiecīgo pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāju. 

2.5. Darbu uzsākšana notiek ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska 

pieprasījuma. 

2.6. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu līdz 2019. gada 31.martam.  

2.7. Ja klimatisko laika apstākļu dēļ nav nepieciešams veikt noteikta veida darbus, kas minēti 

tehniskajā specifikācijā un iepirkuma 7.daļā, Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu 

apjomu, un tas nevar būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret Pasūtītāju. 

2.8. Ņemot vērā darba specifiku, Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā 

samazināt darbu apjomu no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjoma naudas izteiksmē vai 

vispār neuzdot darbus, un tas nevar būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret Pasūtītāju. 

 
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par pakalpojumu: 

3.1.1. Slīdamības  samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70kg.uz brauktuves - EUR 10,08 (desmit 

euro un 08 centi) par 1 (vienu) kilometru bez PVN 21%; 



3.1.2. Slīdamības  samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 140kg/km - EUR 28,92 

(divdesmit astoņi euro un 92 centi) par 1 (vienu) kilometru bez PVN 21%/; 

3.1.3. Slīdamības  samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3 /km 

(kub/km) – EUR 36,46 (trīsdesmit seši euro un 46 centi) bez PVN 21%; 

3.1.4. Slīdamības  samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,8 m3 /km 

(kub/km) – EUR 53,20 (piecdesmit trīs euro un 20 centi) bez PVN 21%; 

3.3.Izpildītājs sniedz Pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņā, nepārsniedzot kopējo šī līguma 

summu, t.i. EUR 13 879,20 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 20 

centi) bez PVN, PVN 21% sastāda EUR 2 914,63 ( divi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit  euro 

un 63 centi), kopā ar PVN 21% EUR 16 793,83 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 

trīs euro un 83 centi). Līguma cena ietver Pakalpojuma sniegšanai izmantojamās tehnikas 

izmaksas, darba izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus. 

3.4. Pasūtītājs par iepriekšējā mēnesī saņemto Pakalpojumu maksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

pēc pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, 

pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 

3.5. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Līdzēju paraksttiesīgie vai 

pilnvarotie pārstāvji, un tas kļūst par šī līguma izpildes atsevišķu, bet neatņemamu sastāvdaļu. 

3.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs pēc Izpildītāja 

pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu. 

3.7. Ja Izpildītājs neveic ar līgumu uzņemtās saistības līgumā noteiktajos termiņos, tad 

Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās 

līguma summas par katru nokavēto dienu. 

3.8.Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Pakalpojuma pievienotās vērtības nodokļa 

likme, Pakalpojuma cenas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju 

vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un 

kārtībā. Pakalpojuma cena un līguma summa bez PVN šādā kārībā nevar tikt grozītas. 

 

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

 

4.1. Izpildītāja saistības: 

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi ar savu tehniku līgumā paredzētajā 

termiņā, apjomā un kvalitātē. 

4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar šī 

līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams. 

4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā. 

4.2. Pasūtītāja saistības: 

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

4.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildītā Pakalpojuma pieņemšanu. 

4.3. Ja Izpildītājs nav ievērojis tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās 

prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties 

(tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma 

neatbilstību tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un šī līguma noteikumiem. Defektu akts 

kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.4. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu 5 stundu laikā no Pasūtītāja 

uzaicinājuma, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Par 

akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. 

4.5. Izpildītājam uz sava rēķina trūkumi jānovērš 12 (divpadsmit) stundu laikā. Trūkumu 

novēršanas termiņā Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 3.7. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4.6. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

4.7. Puses atbild par personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā ar šo līgumu, atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku 

personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 



atceļ Direktīvu 95/46/ EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Puses atbild par tehniskajiem drošības pasākumiem, lai 

aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznicināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, 

grozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi. Puses ir atbildīgas par nodoto personas datu 

pareizību un personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu to apstrādei līdz apstrādes mērķa 

sasniegšanai. Puses katra pati par sevi atbild par darbībām, trešo personu/pušu prasībām saistībā 

ar pārkāpumiem veiktajā personas datu apstrādē un nepieprasīs viena otrai segt jebkādus 

zaudējumus vai izdevumus, kas saistīti ar fizisko personu datu apstrādi. 

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS 

5.1. Apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības, atļauts nomainīt vai no jauna piesaistīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju, 

ievērojot Publisko iepirkumu likumā paredzētos nosacījumus. 

5.2. Līguma 2.3. punktā minētās tiesības piesaistīt Līguma darbības laikā apakšuzņēmēju 

Pasūtītājam ir sekojošos gadījumos: 

5.2.1. Pasūtītāja izmantotās sniega tīrīšanas tehnikai ir radušies pēkšņi bojājumi, kas neļauj 

nodrošināt 2.1. un 2.2.punktā noteiktās prasības; 

5.2.2. Stihiska rakstura meteoroloģisko apstākļu dēļ Pasūtītāja rīcībā esošās tehnikas jauda ir 

nepietiekama, lai nodrošinātu 2.1. un 2.2.punktā noteiktās prasības. 

5.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, pēc līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko 

iepirkumu likumā paredzētos nosacījumus. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles 

veikšanai nepieciešamo informāciju. 

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Līdzēji, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgi  izdarīt Līguma grozījumus, ja tie 
nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) 
un, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. 
6.2. Līgumu var izbeigt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic 

Pakalpojumu neatbilstoši norādītajai tehniskajai specifikācijai un atbilstošajai iepirkuma daļai, 

Piedāvājumam vai šī līguma nosacījumiem vairāk kā 2 reizes līguma darbības laikā. 

6.4. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam 6.3. punktā minētajos gadījumos radušos zaudējumus. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīdi 

tiks izskatīti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 
8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti 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: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, 

pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru iesniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 
9. CITI NOTEIKUMI 



9.1. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

9.3. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 

izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu. 

9.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

1) Riebiņu pagasts – pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, tālr. 65324641; 

2) Silajāņu pagasts – pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, tālr.  65326838; 

3) Sīļukalna pagasts – pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, tālr. 65326202; 

4) Galēnu pagasts – pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, tālr. 65329003; 

5) Stabulnieku pagasts – pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, tālr.65326500; 

6) Rušonas pagasts – pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs, tālr. 65326103. 

Pieņemšanas –nodošanas aktu paraksta attiecīgais pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs. 

9.6. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi nozīmē ar tiesībām parakstīt pieņemšanas –nodošanas 

aktu šā līguma izpildes laikā Zinaīdu Bleideli, tālrunis 26432052/65427332, e-pasts: 

Daugavpils@lau.lv.  

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu 

atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

9.8. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: Finanšu piedāvājums (1.pielikums), tehniskais 

piedāvājums (2.pielikums), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

  Pasūtītājs: 

Riebiņu novada dome 

Reģ.Nr.90001882087                       

Saules iela 8, Riebiņu pagasts   

Riebiņu novads, LV-5326 

A/S SEB banka 

Konts: LV12UNLA0050005638857 

Kods: UNLALV2X 

Tālr.65324376  

 

 

 

______________Jāzeps Ivanāns  
 

Izpildītājs: 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Daugavpils ceļu rajons 

Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, 

LV -1073 

Biroja adrese: Vaļņu iela 15, Daugavpils, 

LV-5401 

Reģ.Nr. LV 40003356530 

A/S SEB Banka 

Konts LV31 UNLA 0005 0084 6798 3 

Kods UNLALV2X  

 

  _______________Zinaīda Bleidele 

 

 

 

Līguma noslēgšanas datums: 

 

2018. gada ___________                                                                2018. gada ____________                                

 

mailto:Daugavpils@lau.lv

