
LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/18/33 

par grants seguma ceļu posmu uzlabošanu 
 

Alūksnē, 2018. gada 24. janvārī 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju 

reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-

4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 

nolikumu, rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SORMA”, reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā ar Nr.54103031261, atrodas Pils ielā 34-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-

4301 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem, rīkojas tās valdes 

priekšsēdētājs Māris SORMULIS, 

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības rīkoto un atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta noteiktajā kārtībā organizēto iepirkumu “Grants seguma ceļu posmu uzlabošana 

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”, identifikācijas 

Nr.ANP2017/46 (turpmāk tekstā – Iepirkums), un izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).  

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt grants seguma ceļu posmu uzlabošanu 

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk – Darbi) 

saskaņā ar: 

1.1.1. Iepirkuma tehnisko specifikāciju; 

1.1.2. Izpildītāja iesniegto piedāvājumu;  

1.1.3. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

1.1.4. šī Līguma nosacījumiem.  

1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Darba izpildīšanu un pabeigšanu kopējo 

līgumsummu, saskaņā ar šo Līgumu.  

1.3. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā Līgumā noteiktie 

Darbi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

1.4. Darbus paredzēts realizēt Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 

5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un 

pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.  

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no pusēm. 

2.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus un nodot tos Pasūtītājam 4 (četri) mēnešu laikā no šī 

Līguma noslēgšanas dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.  

2.3. Līguma 2.2. punktā noteikto termiņu, Puses, rakstveidā vienojoties, turklāt nekonstatējot 

līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību, bez sankciju piemērošanas, var pagarināt, ja: 

2.3.1. ņemot vērā Darbu veikšanai neatbilstošu klimatisko apstākļu iespējamo negatīvo 

ietekmi Darbu izpildes garfikā attiecīgajā periodā izpildāmajiem darbiem, uz šo 

apstākļu pastāvēšanas laiku (šādu apstākļu pastāvēšana ir jāpierāda); 

2.3.2. nepieciešams Darbu apjomos ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti, 

turpmāk tekstā – Neparedzēti darbi; 

2.3.3. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs 

izpildot Darbus un kavē Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ievērošanu; 

2.3.4. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. 
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2.4. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas 

saistības un norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem. 

3. Līgumcena 

3.1. Līgumcena ir 69220,00 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro). 

Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no līgumcenas ir 14536,20 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 20 centi). Kopējā Līguma summa 

ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 83756,20 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši 

septiņi simti piecdesmit seši euro un 20 centi) apmērā. Saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142. pantu pievienotās vērtības nodokli par Darbu maksā Pasūtītājs. 

3.2. Līgumcenā iekļautas darbaspēka izmaksas, nodokļi, materiāli un iekārtas, kas jāizmanto 

saistībā ar Līgumā paredzētā Darba izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. 

3.3. Līgumcena visā darbības laikā var tikt pārskatīta (grozīta), ja Pasūtītājs maina Līguma 

nosacījumus (apjomus, izpildes termiņus u.c.), kā arī sakarā ar nodokļu normatīvā 

regulējuma izmaiņām, kas varētu skart līgumcenu. 

4. Norēķinu kārtība 

4.1. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildīto Darbu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā 

saskaņā ar Izpildītāja iesniegto “Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu” un rēķinu, kuru 

Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā ar bezskaidras naudas norēķinu 

Uzņēmēja norādītajā norēķinu kontā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums Pasūtītāja 

maksājuma uzdevumā. 

4.2. Maksājuma kavējuma gadījumā par Izpildītāja veikto Darbu Pasūtītājs maksā 

Uzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neizdarītā maksājuma par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā minētās summas. 

4.3. Ja Uzņēmējs nenodod Darbus Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā termiņā (punkts 2.2.), 

tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas (punkts 3.1.) par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā minētās summas. 

5. Darba pieņemšana - nodošana 

5.1. Izpildīto Darbu pieņemšanai Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski izpildītie Darbu 

apjomi. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Pušu paraksttiesīgie vai 

pilnvarotie pārstāvji, un kļūst par šī Līguma izpildes atsevišķu, bet neatņemamu 

sastāvdaļu. 

5.2. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski motivēt savus 

iebildumus un saskaņot jaunus termiņus, kurā Izpildītājam ir jānovērš atklātie defekti. 

5.3. Šī Līguma 5.2. punktā minēto defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem 

un, pēc defektu novēršanas, atkārtoti iesniedz Pasūtītājam sagatavotu Darbu 

pieņemšanas-nodošanas aktu. 

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Darbus veikt ar savu tehniku Līgumā paredzētajā termiņā un kvalitātē, atbilstoši 

iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (pielikums Nr.1), ievērojot 

Pasūtītāja norādījumus, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes, kā arī citus Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvajiem aktus un prasības. 

6.2. Informēt Pasūtītāju par Darbu gaitu, kas var apdraudēt darba izpildes kvalitāti. 

6.3. Par saviem līdzekļiem novērst atklātos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.4. Iesniegt Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

6.5. Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem. 
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6.6. Nav tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt Finanšu piedāvājumā norādītā veicamo Darbu 

vienības cenu. 

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

7.1. Pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus un samaksāt šajā Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

7.2. Saskaņot ar Izpildītāju uzdoto Darbu apjomus. 

7.3. Pieprasīt un saņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par Darbu gaitu, kas var 

traucēt Līguma izpildi. 

7.4. Ziņot Izpildītājam par atklātiem defektiem. 

7.5. Tiesības līguma izpildes laikā samazināt kopējo Darbu apjomu. 

7.6. Nepieņemt Darbus no Izpildītāja, kas nav veikti atbilstoši iepirkuma Tehniskajai 

specifikācijai un Darbu uzsākšana nav saskaņota ar Pasūtītāja Līgumā 12.1.1.punktā 

norādīto pārstāvi. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem 

zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas 

apstākļiem uzskatāmi - dabas parādības, stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, militāras akcijas, 

kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst 

saprātīgiem līdzekļiem. 

8.2. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā 

informē otru 5 (piecu) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par 

turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.  

9. Strīdu izšķiršana 

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus 

strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.  

10. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība 

10.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm 

savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti 

rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

10.2. Ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un ierobežojumus, Puses, 

rakstveidā vienojoties, var veikt nebūtiskus šī Līguma grozījumus. Būtiski Līguma 

grozījumi ir pieļaujami tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta 

nosacījumiem. 

10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par 

Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš, šādos gadījumos: 

10.3.1. 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; 

10.3.2. ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētas iekārtas vai 

pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas. 

10.4. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 

divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumu norēķinus Līguma 3.4.punktā 

noteiktajā termiņā. 

10.5. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, 

skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus 

Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 
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10.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.3.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas. 

11. Konfidencialitāte 

Puses piekrīt, ka šī Līguma darbības laikā sniegtā tehniskā, finansiālā vai jebkura cita 

rakstura informācija par otras Puses darbību, un kuru viena Puse ieguvusi no otras Puses 

mutiski, vizuāli, rakstiski, elektroniski vai citā veidā, ir konfidenciāla un nav izpaužama 

trešajām personām. Pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju ir spēkā arī pēc Līguma 

darbības beigām, kā arī pēc pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas. Pienākums ievērot 

konfidencialitāti neattiecas uz informāciju, kas ir jāatklāj normatīvajos aktos noteiktām 

personām un noteiktos gadījumos, apjomā un kārtībā. 

12. Noslēguma noteikumi 

12.1. Šī Līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē savu pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un sekot 

šī Līguma izpildei un informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pārstāvja 

nomaiņas gadījumā otra Puse tiek par to informēta. 

12.1.1. Pasūtītāja pārstāvis – Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu 

vadītāja Iveta Vārtukapteine, mob.tel.29379590, e-pasts: 

iveta.vartukapteine@aluksne.lv. 

12.1.2. Izpildītāja pārstāvis – speciālsts ceļu būvdarbu vadīšanā Kārlis SMUKKALNS, 

mob.tel.29236758, e-pasts:sorma@sorma.lv. 

12.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā iesniedzami zemāk minētajās Pušu adresēs, un tiek 

uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai septītajā dienā, kad nodoti pastā. Par 

izmaiņām Pušu nosaukumos, adresēs vai citos rekvizītos, katra Puse 5 (piecu) darba dienu 

laikā apņemas paziņot otrai Pusei. 

12.3. Puses vienojas, ka par Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek 

uzskatīti šādi dokumenti: 

12.3.1. Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lapām;  

12.3.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumam – “Pieteikums dalībai konkursā” kopija uz 

1 (vienas) lapas. 

12.4. Pēc Līguma parakstīšanas visas sarunas un sarakste, kas bija pirms tā parakstīšanas un 

par kurām nav atrunāts Līgumā, zaudē savu spēku. 

12.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar pielikumiem uz 7 (septiņām) lapām, kopā uz 11 

(vienpadsmit) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzējai Pusei, ar 

vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas dienas. 

13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Alūksnes novada pašvaldība  
Dārza iela 11, Alūksne,  

Alūksnes novads, LV-4301  

e-pasts: dome@aluksne.lv   

Banka: Valsts Kase  

Kods: TRELLV22  

Konts: LV87TREL980203703300B 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SORMA” 

Pils iela 34-1, Alūksne, 

Alūksne novads, LV-4301 

e-pasts: sorma@sorma.lv 

Banka: AS Swedbanka 

Kods: HABALV22 

Konts: LV55HABA0551006885639 

_________________________ 

(Janīna ČUGUNOVA) 

2018.gada ________________ 

 

___________________________ 

(Māris SORMULIS) 

2018.gada _________________ 
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