
  

L Ī G U M S  Nr. ____ 
 

par Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2014.gada vasaras sezonā 
 
Aglonā,                                                                                  2014. gada ___. aprīlī. 
 

Aglonas  novada dome, reģ.Nr.90000065754, juridiskā adrese: Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas pagasts, Aglonas novads, tās priekšsēdētājas Helēnas Streiķes  personā, kura darbojas uz 
pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no vienas puses un  
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģistrācijas Nr. 40003356530, 
juridiskā adrese: Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV-5401, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Daugavpils ceļu rajona direktora Vjačeslava Akentjeva personā,  kurš darbojas uz 2012. gada 11. 
maija pilnvaras Nr. 1918 pamata (turpmāk tekstā-Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – 
Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 
darbi 2014.gada vasaras sezonā” procedūras rezultātiem, iepirkuma identifikācijas Nr. 
AND/2014/03, noslēdz līgumu par sekojošo:  
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1 Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanas darbus 2014.gada vasaras sezonā, tai skaitā:  

 ceļu seguma uzturēšana (grants segumi); 
1.2 Darbs tiek veikts ar Izpildītāja materiāliem, tehniku un darbaspēku. 

 
       2. LĪGUMA CENA 

 
2.1 Par Darba izpildīšanu, pabeigšanu un visu defektu novēršanu Pasūtītājs apņemas 

samaksāt Izpildītājam līguma cenu pēc faktiski izpildīto darbu apjoma saskaņā ar cenu 
piedāvājumu (pielikums Nr. 1), kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. 

2.2 Līguma cena par darbu tiek samaksāta proporcionāli padarītai darba daļai ik mēnesi. 
Visi maksājumi tiek veikti 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc samaksas dokumentu 
iesniegšanas Pasūtītājam. Samaksu par darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja 
norēķina kontu. 

3. DARBA TERMIŅI 
 

3.1 Līgums ir spēkā no parakstīšanas dienas līdz 2014.gada 30. novembrim. 
3.2 Ja darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

klimatiskie apstākļi, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt darba pabeigšanas laika pagarinājumu. 
Prasību par darba pabeigšanas laika pagarinājumu izskata un apstiprina Pasūtītājs. 

3.3 Pasūtītājs un Izpildītājs, savstarpēji vienojoties, var veikt grozījumus darbu tāmē un 
kalendārajā grafikā. 

 
4. DARBA KONTROLE UN UZRAUDZĪBA 

 
4.1 Darbu veikšanu uzrauga un darbu pieņemšanu veic Pasūtītāja nozīmēts Pārstāvis. 
4.2 Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs tiesību aktu un līguma neievērošanas gadījumā apturēt 

darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. 
 

5. DARBA KVALITĀTE UN GARANTIJAS 
 

5.1 Darba kvalitātei jāatbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem un Aglonas 
novada autoceļu tehniskajām specifikācijām. 



  

5.2 Izpildītājs dod vienu gadu darba un materiālu garantiju, apņemoties par saviem 
līdzekļiem novērst visus atklājušos defektus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ 
līguma darbības un garantijas laikā. Defekta novēršanas termiņš – 20 dienas pēc 
Pasūtītāja attiecīgo pretenziju saņemšanas. 

5.3 Pasūtītāja pārstāvis veic darba kvalitātes pārbaudes darba veikšanas laikā. 
5.4 Pasūtītājs veic darba kvalitātes pārbaudes pēc darba pabeigšanas. 

 
6. DARBA PABEIGŠANA UN NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

 
6.1 Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana tiek veikta saskaņā ar 23.10.2001. MK 

noteikumiem Nr.446.”Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” un 09.03.2010. MK 
noteikumi Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli". 

 
7. MAKSĀJUMI 

7.1 Maksājumi tiek veikti par paveiktā darba daudzumu saskaņā ar līgto vienību cenām. 
7.2 Apmaksas par darbu saņemšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja 

parakstītu aktu par paveiktā darba pieņemšanu un rēķinu. 
 

8. LĪGUMSODS 
8.1 Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no neveiktā maksājuma par 

katru kalendāra dienu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par darbu, bet kopsummā 
ne vairāk kā 10% no līguma cenas. 

8.2 Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no līguma cenas par katru 
nokavēto kalendāra dienu no Izpildītāja, ja tiek novilcināts paredzētais darbu 
pabeigšanas termiņš. 

 
9. CITI NOTEIKUMI 

9.1 Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, strīdi 
tiek risināti tiesā. 

9.2 Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa: 
  1. pielikums - Cenu piedāvājums uz 2 lapām. 
 
                                                         10.LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI 
 
PASŪTĪTĀJS                                                                        IZPILDĪTĀJS 
 
Aglonas novada dome     VAS “ Latvijas autoceļu uzturētajs” 
Reģ.Nr.90000065754     reģ.Nr. 40003356530 
Somersetas iela 34, Aglona,    Vaļņu iela 15, Daugavpils 
Aglonas novads, LV-5304    LV-5401 
A/S SEB Banka     A/S „SEB banka” 
Norēķinu konts:     Norēķinu konts: 
LV47UNLA0026000130122    LV31UNLA0005008467983 
Bankas konts: UNLALV2X    Bankas kods: UNLALV2X 
 
 
_______________  H.Streiķe                       ______________  V. Akentjevs 
 
 
 
 
 



  

  1.pielikums 
L Ī G U MAM  Nr. ___par Aglonas novada  

autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas   
darbiem 2014.gada vasaras sezonā 

  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 

 2014 .gada vasaras sezonā  
 Identifikācijas Nr. AND/2014/03 

 
 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons 
No pretendenta ______________________________________________________________ 

                              (nosaukums) 
                                      40003356530                                 Vaļņu iela 15, Daugavpils , L V - 5401 
Reģistrācijas Nr.__________________, adrese: __________________________________________ 
 
                                                  Direktora  Vjačeslava Akentjeva  
tā ____________________________________________________________                                     
                                                                    (amats, vārds, uzvārds) 

 
Nr. 
p.k. Darba nosaukums Mērvienī

ba 
Daudzu

ms 
Vienības 

cena 
Pretendenta 
piedāvājums  

(darbu izmaksas) 
Eur 

4.0 Seguma uzturēšana (grants segumi)    44764.10 
4.1 
 

Grunts izstrāde ar buldozeru ierakumā  
līdz  30 m 

1 m3 580 1.74 1009.20 

4.2 Smilts drenējošās kārtas izbūve attālums 5.-10 
km 
(materiāls –smilts  no pasūtītāja karjera) 

1 m3 120 4.25 510.00 

4.3 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar 
sagatavotu granti . (materiāls –sagatavota 
grants no izpildītaja karjera) 
 

1 m3 250 20.32 5080.00 

4.4 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti -
transportēšanas attālums 1-5 km. 
(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja karjera)

1m3 800 2.87 2296.00 

4.5 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu  
granti- transportēšanas attālums 1-5 km. 
(materiāls –dabīga  grants no pasūtītāja 
karjera) 
 

1m3 150 3.24 486.00 

4.6 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti -
transportēšanas attālums 5-10 km. 
(materiāls -dabīga grants no pasūtītāja karjera)

1m3 700 4.25 2975.00 

4.7 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu  
granti- transportēšanas attālums 5-10 km. 
(materiāls –dabīga  grants no pasūtītāja 
karjera) 

1m3 150 4.77 715.50 



  

4.8 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti- 
transportēšanas attālums 10-15 km. 
(materiāls -dabīga grants no  
pasūtītāja karjera) 

1m3 1000 5.78 5780.00 

4.9 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu  
granti-transportēšanas attālums 10-15 km. 
(materiāls –dabīga  grants no pasūtītāja 
karjera) 
 

1m3 150 6.12 918.00 

4.9.1 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti- 
transportēšanas attālums 15-20 km. 
(materiāls -dabīga grants no  
pasūtītāja karjera) 

1 m3 610 7.30 4453.00 

4.9.2 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu  
granti-transportēšanas attālums 15-20 km. 
(materiāls –dabīga  grants no pasūtītāja 
karjera) 

1m3 100 8.38 838.00 

4.9.3 

 

 

Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti- 
transportēšanas attālums 20-25 km. 
(materiāls -dabīga grants no  
pasūtītāja karjera) 

1m3 290 10.38 3010.20 

4.9.4 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti- 
transportēšanas attālums 25-30 km. 
(materiāls -dabīga grants no  
pasūtītāja karjera) 

1m3 290 12.38 3590.20 

4.9.5 Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgu granti  
( materiāls -dabīga grants no izpildītāja 
karjera) 

1m3 70 11.38 796.60 

4.9.6 Mehanizēta grants seguma atjaunošana ar dabīgu 
granti  (materiāls –dabīga  grants no 
izpildītaja karjera) 

1m3 70 11.38 796.60 

4.9.7 Ceļa klātnes planēšana  
 

pārgājiena 
/km 

1500 7.00 10500.00 

4.9.8 Ceļa klātnes profilēšana 
 

pārgājiena 
/km 

110 9.18 1009.80 

* visi izcenojumi ietver celtniecības materiālu,transporta,darba  izmaksas 
visi izcenojumi bez PVN 21 % 
PVN 21% - EUR 9400,46       Kopā ar PVN – EUR 54 164,56 (piecdesmit četri  
tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro, 56 euro centi)  

 
                                               
Direktors                                                                                                  Vjačeslavs Akentjevs 
(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)       (paraksts)           (vārds, uzvārds) 
 
2014.gada 19.martā 
(Dokumenta aizpildīšanas datums) 
 


