
LĪGUMS Nr. 2018/2.3.27.2/361 

par ceļu uzturēšanas darbiem 

Rucavā,                                                                                    2018.gada  1.novembrī

          

Rucavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese 

“Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, domes priekšsēdētāja 

Jāņa Veita personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Rucavas novada 

domes 2009.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības 

nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,  

un saimnieciskā darba veicējs Imants Ķuda, reģistrācijas Nr. 27115911905, (turpmāk 

tekstā – Izpildītājs), saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk tekstā – līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja autoceļu, kuri ir norādīti 

līguma 3.pielikumā, ikdienas uzturēšanas darbus Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) un tehnisko 

specifikāciju (līguma 2.pielikums) (turpmāk tekstā – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas 

samaksāt Izpildītājam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, 

darba apjomu, un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu. Izpildītājs apliecina, ka 

līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka līguma 1.pielikumā ir iekļauti 

visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja 

paredzēt. 

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1.Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot 

Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus. 

2.2.Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem, ar saviem materiāliem un savu tehniku. 

2.3. Visiem Darbiem un jābūt atbilstošiem līguma 2. pielikuma prasībām. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.Līguma kopējā summa par izpildītājiem Darbiem nedrīkst pārsniegt EUR 

41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi). 

3.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar norādītājām 

cenām Izpildītāja iesniegtajā finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums). 

3.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu 

laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

3.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darbu apjoma. 

Pasūtītājs veic tikai tāda Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī 
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līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim 

izpildītos darbus reāli dabā. 

3.5. Izpildītājs veic Darbu uzskaiti, sastādot aktu, un iesniedz to Pasūtītājam 

saskaņošanai par katru iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 10.datumam kopā ar 

rēķinu. 

3.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz 

defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par 

saviem līdzekļiem.  

4. LĪGUMA TERMIŅŠ 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad līgumu paraksta līguma teksta sākumā norādītie 

Pušu pilnvarotie pārstāvji un ir spēkā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas vai līdz sasniedz līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas 

pirmais. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 41999,00 EUR bez PVN. 

4.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir 

izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā līguma noteikumiem. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1.Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

ievērošanu Darbu veikšanas laikā. 

5.2.Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies 

trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. 

5.3. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis 

ir nepārvarama vara. 

5.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts 

varas un pārvaldes institūciju lēmumi.  

5.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to 

rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir 

iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto 

apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm 

par minēto apstākļu beigšanos. 
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5.6. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt līgumā 

paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par 

līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara 

attiecīgus grozījumus līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž līgumu. 

5.7. Ja Izpildītājs Darbu izpildē piesaista apakšuznēmējus, tad Izpildītājs ir atbildīgs 

par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma 

prasībām. 

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪŠANA 

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par 

līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 10 (desmit) dienas iepriekš un veicot 

savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos: ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic 

kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja 

Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc 

Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas. 

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot 

Pasūtītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam līguma 3.3.punktā 

noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 10 

(desmit) dienām. 

6.3. Līgums var tikt izbeigts, abām pusēm rakstiski vienojoties. 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI 

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās 

nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, 

tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai 

Pusei. 

7.3. Visi līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu 

pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. 

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 

8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā 

arī attiecībā uz Darba izpildi ir: komunālas daļas vadītājs, tālr. 28373224, un 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, tālr. 27050269, epasts: 

dunika@rucava.lv. 

8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā 

arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Imants Ķuda, tālr.xxxxxxxx.  

8.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu 

līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par 

pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to 

atsaukumam. 
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8.4. Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu 

pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu veikšanas (uzskaites) dokumentus, kas saistīti 

ar līguma izpildi un kuriem saskaņā ar līgumu nepieciešama Puses piekrišana 

(paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

8.5. Šis līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapaspusēm un 3 (trīs) pielikumiem uz 5 

(piecām) lapaspusēm, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – 

Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam.  

8.6. Līguma pielikumi ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši 

Līguma izpildē. 

8.6.1. Līguma 1.pielikums: Finanšu piedāvājums (kopija) uz 1 lpp.;  

8.6.2. Līguma 2.pielikums: Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.; 

8.6.3. Līguma 3.pielikums: Rucavas novada Dunikas pagasta ceļu saraksts 

 uz 2 lpp. 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Rucavas novada pašvaldība 

Reģ.Nr. 90000059230 

Imants Ķuda 

Reģ.Nr. 27115911905 

Adrese: “Pagastmāja”, Rucava, 

Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 

Valsts Kase 

Kods: TRELLLV22 

Konts: LV29TREL9802286012000 

Adrese: ”Ķūkši”, Dunikas pag.,  

Rucavas nov., LV-3480 

Banka: xxxxxxxxxxxx 

Kods: xxxxxxxxx 

Konts: xxxxxxxxxxxx 

Tālrunis: 63467054 

E-pasts: dome@rucava.lv 

Tālrunis: xxxxxxxxxx 

E-pasts: xxxxxxxxxxx 

  

  

Rucavas novada domes priekšsēdētājs  

Jānis Veits 

Saimnieciskā darba veicējs 

Imants Ķuda 

 

 

 

 

 

  

 


