
 
UzĦēmuma līgums Nr. __________ 

par zālienu platību pĜaušana Kuldīgas novada teritorijā 
 
Kuldīgā       2015.gada ___________ 
 
SIA „Kuld īgas komunālie pakalpojumi” , vienotais reăistrācijas numurs 56103000221, 
juridiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, tās valdes 
priekšsēdētāja Pētera Gobzemja personā, valdes locekĜa Arta Roberta un valdes locekles 
Vairas Brūderes personās, kuras rīkojas pamatojoties uz SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” statūtiem (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 
__________________, vienotais reăistrācijas numurs ____________________, juridiskā 
adrese: _______________________________________, tās 
______________________________, kurš rīkojas pamatojoties 
__________________________ (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses 
(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk tekstā – PUSES), 
izsakot savu brīvi radušos gribu bez maldiem un viltus noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk 
tekstā saukts –LĪGUMS) par zemāk minēto: 

 

1. LĪGUMA priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apĦemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi 
veikt (ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, kuru izmaksas ir iekĜautas kopējā 
Līgumsummā) Zālienu platības pĜaušana Kuldīgas novada teritorijā (turpmāk tekstā – 
Darbi): 

Izpildes 
gads 

Darba veids Prognozējamais 
darba apjoms 

(m2) 

Cena EUR 
par 100 m2 
(bez PVN) 

L īguma 
cena EUR 
(bez PVN) 

L īguma 
summa EUR 
(tajā PVN) 

2015 Teritoriju 
mehanizēta 

zālienu pĜaušana 
Kuldīgas pilsētā 

125 000    

2015 Teritoriju 
mehanizēta 

zālienu pĜaušana 
Kuldīgas novada 

pagastos 

25 000    

Kopā: 5 reizes sezonas 
laikā 

750 000    

 
1.2. Precīzu Darbu vietu, apjomu un Darbu izpildes termiĦu PASŪTĪTĀJS nosaka, dodot 
Darba uzdevumu.  
1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Darbu apjomu par 25% (divdesmit pieci procenti) 
no IZPILDĪTĀJAM piešėirtā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daĜas apjoma naudas izteiksmē.  

 

2. LĪGUMA termi Ħi 
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 15.oktobrim, vai 
brīdim, kad PUSES ir savas ar šo LĪGUMU pielīgtās saistības izpildījušas pilnā apmērā. 

 

3. Darbu apmaksa 
3.1. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem Darbiem atbilstoši vienības 
cenām, kas norādītas LĪGUMA 1.1.apakšpunktā. Vienības cenas ietver izmantojamās tehnikas 
izmaksas, darba izmaksas, nodokĜus, nodevas un citus obligātos maksājumus. 
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3.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem Darbiem pamatojoties uz 
IZPILDĪTĀJA iesniegto rēėinu, kas izrakstīts atbilstoši attiecīgam Darbu pieĦemšanas – 
nodošanas aktam. 
3.3. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēėina saĦemšanas ar 
bezskaidras naudas norēėinu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā. Par apmaksas dienu tiek 
uzskatīta diena, kurā veikts pārskaitījums uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. 
3.4. No katras saskaĦā ar Līguma 3.2.punktu paveikto Darbu apmaksas summas tiek ieturēti 
10% (desmit procenti) kā atliktais maksājums. 
3.5. Ieturētais atliktais maksājums tiek izmaksāts 1 (viena) mēneša laikā noslēdzoties 
pĜaušanas sezonai. 

 

4. IZPILD ĪTĀJA pienākumi un tiesības 
4.1. IZPILDĪTĀJS apĦemas veikt Darbus saskaĦā ar Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām zālienu platību pĜaušana Kuldīgas novada teritorijā, Darba uzdevumā 
noteiktajā apjomā un izpildes termiĦā. Par visiem apstākĜiem, kas ietekmē DARBU izpildi, 
IZPILDĪTĀJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā rakstveidā informē 
PASŪTĪTĀJA pārstāvi un saskaĦo tālāko rīcību. 
4.2. IZPILDĪTĀJS apĦemas Darbu veikšanai izmantot atbilstošu tehniku.  
4.3. IZPILDĪTĀJS veic Darbus saviem spēkiem, vai var uzticēt veikt LĪGUMĀ nolīgto Darbu 
daĜu trešajai personai (apakšuzĦēmējam), saskaĦā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu 
iepirkumam (identifikācijas Nr. KKP/2015/3), ievērojot šādus noteikumus: 
 4.3.1. IZPILDĪTĀJAM ir aizliegts visas šajā LĪGUMĀ noteiktās tiesības un 
saistības nodot apakšuzĦēmējam, kas nav uzrādīts iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai 
rakstiski saskaĦots ar PASŪTĪTĀJU; 
 4.3.2. IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzĦēmēja veiktajiem Darbiem, uzĦemoties 
risku uz savu atbildību. 
4.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas 
informācijas sniegšanu, PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 
4.5. Veicot Darbus, IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst: 
 4.5.1. visu no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem izrietošo 
saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm; 
 4.5.2. visu ar darba drošību, darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību 
saistīto normatīvo aktu ievērošana, tai skaitā, veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās; 
 4.5.3. kārtības un tīrības nodrošināšana Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes 
laikā; 
 4.5.4. nepasliktināt Darbu veikšanā izmantoto ceĜu un ceĜu posmu tehnisko stāvokli. 
Ja IZPILDĪTĀJS Darbu laikā veic darbības, kuru rezultātā tiek pasliktināti pievedceĜi vai ceĜu 
posmu daĜas, IZPILDĪTĀJS novērš radušos bojājumus par saviem līdzekĜiem un 
PASŪTĪTĀJA noteiktā termiĦā; 
 4.5.5.informēt PASŪTĪTĀJU par katru nelaimes gadījumu, kurš noticis veicot 
LĪGUMĀ noteiktos Darbus. Informācija ir jāsniedz rakstveidā, 3 (trīs) dienu laikā pēc akta 
par nelaimes gadījumu Darbā sastādīšanas. 
4.6. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildes laikā apĦemas netraucēt PASŪTĪTĀJA darbību un ir 
atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem PASŪTĪTĀJA īpašumam vai valdījumam. 
4.7. Ja IZPILDĪTĀJS, veicot Darbus, rada bojājumus trešajām personām, par to tiek sastādīts 
Defektu akts un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par saviem līdzekĜiem novērst radītos 
bojājumus vai segt izmaksas.  
4.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA pārstāvim brīvu pieeju Darba izpildes vietai. 
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saĦemt samaksu par paveiktajiem Darbiem LĪGUMA 
3.punktā noteiktā apmērā un kārtībā. 
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaĦā ar 
LĪGUMA 8.punktā noteikto. 



 3 

4.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU saskaĦā ar LĪGUMA 11.2.apakšpunktā 
noteikto. 

 

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 
5.1. Par Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apĦemas samaksāt 
IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 3.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā ar bezskaidras naudas 
norēėinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēėinu kontā. 
5.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ 
noteiktās prasības, līdz pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu segšanai. 
5.3. PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA tehniku u.c., resursiem, kas atrodas Darbu 
izpildes vietā, kā arī par IZPILDĪTĀJA vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā 
radīto kaitējumu. 
5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēėināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā 
rēėina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 8.punktā norādīto līgumsodu. 

 

6. Darbu uzdošana un izpilde 
6.1. SaskaĦā ar LĪGUMA 1.punktā noteikto, konkrētu Darbu PASŪTĪTĀJS dod 
IZPILDĪTĀJAM ar Darba uzdevumu, norādot tajā precīzu darba vietu, apjomu un darba 
izpildes termiĦu. Darba izpildes jāveic ne vēlāk, kā piecu dienu laikā, pie nosacījuma ja 
uzdotais darbu apjoms nebūs lielāks par 50 000 m2. 
6.2. Darba uzdevumu sagatavo PASŪTĪTĀJA pārstāvis un nosūta uz IZPILDĪTĀJA norādīto 
elektroniskā pasta adresi: __________________. 
6.3. PUSES vienojas, ka Darba uzdevuma saĦemšanas brīdis ir nākamā darba diena pēc 
elektroniskā sūtījuma nosūtīšanas dienas. 
6.4. Par Darbu izpildi noteiktajā apjomā un atbilstoši specifikācijām IZPILDĪTĀJS informē 
PASŪTĪTĀJA pārstāvi ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Darbu pabeigšanas, nosūtot 
informāciju PASŪTĪTĀJA pārstāvim uz elektroniskā pasta adresi: 
dzintra.strazda@kuldiga.lv. 
6.5. PASŪTĪTĀJAM izpildītie darbi ir jāpieĦem trīs darba dienu laikā no paziĦojuma par 
darba izpildi saĦemšanas dienas. Izpildīto darbu pieĦemšanu PASŪTĪTĀJA vārdā veic 
PASŪTĪTĀJA pārstāvis, parakstot pieĦemšanas - nodošanas aktu. Darbu pieĦemšanā ir 
jāpiedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvim. 
6.6. Veicot darba pieĦemšanu, PASŪTĪTĀJA pārstāvis pārbauda darbu apjomu atbilstību 
Darba uzdevumā noteiktajam un darba kvalitātes atbilstību Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām. 
6.7. Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis konstatē darbu kvalitātes neatbilstību Pasūtītāja noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām, tad Pasūtītāja pārstāvis sastāda aktu, kurā norāda nepilnības un 
termiĦu to novēršanai. 
6.8. IZPILDĪTĀJS konstatētās nepilnības novērš par saviem līdzekĜiem un saskaĦā ar 
LĪGUMA 6.4.apakšpunktā noteikto paziĦo PASŪTĪTĀJA pārstāvim.  

 

7. PUŠU korespondence 
7.1. PUŠU savstarpējie paziĦojumi veicami rakstveidā. PaziĦojums ir spēkā tikai no tā brīža, 
kad tas nogādāts adresātam. PUŠU paziĦojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ 
norādītajām PUŠU adresēm korespondences saĦemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir 
saĦēmusi paziĦojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties PUSES juridiskajai adresei 
vai adresei korespondences saĦemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu 
laikā paziĦo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences 
saĦemšanai maiĦu nav paziĦojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras 
PUSES paziĦojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. Cita veida paziĦojumi PUSEI nav saistoši.   
7.2. PUŠU pārstāvji: 
 7.2.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Dzintra Strazda, mob. tel.:26380337, kurš ir 
atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā; 
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 7.2.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: ___________________, mob. tel.:_________, kurš 
ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā. 

 

8. PUŠU atbildība par LĪGUMA pārk āpumiem 
8.1. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu, ja IZPILDĪTĀJA vainas dēĜ tiek 
kavēts Darba uzdevumā noteiktais Darba izpildes termiĦš, par katru nākamo nokavēto dienu – 
0,5% apmērā no Darba uzdevumā norādītās darba izmaksu summas (bez PVN). 
8.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu, ja PASŪTĪTĀJA vainas dēĜ tiek 
kavēts iesniegtā rēėina apmaksas termiĦš, par katru nokavēto dienu – 0,5% apmērā no 
iesniegtajā rēėinā norādītās darba izmaksu summas (bez PVN).   
8.3. LĪGUMA 8.1. un 8.2.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU 
un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. 
8.4. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 
LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās kopējās līguma cenas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS lauž 
līgumu kādā no LĪGUMA 10.1.1., 10.1.2.vai 10.1.3.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem.  
8.5. LĪGUMA laušanas gadījumā līgumsods tiek ieturēts no PASŪTĪTĀJAM ir tiesīgs 
līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma cenas daĜas. Ja šī summa nesedz 
līgumsoda apmērus, tad IZPILDĪTĀJAM starpība ir jāmaksā no saviem līdzekĜiem. 

 

9. Nepārvarama vara un ārk ārtas apstākĜi 
9.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daĜēju vai pilnīgu LĪGUMA neizpildi, ja šī 
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas un ārkārtas 
apstākĜiem pieskaitāmi, piemēram, ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas 
un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā LĪGUMA izpilde nav iespējama. 
9.2. Ja iestājas nepārvarama vara vai ārkārtas apstākĜi, LĪGUMA saistības, tajā skaitā Darbu 
izpildes termiĦš, tiek pagarināts par laika periodu, no nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākĜu iestāšanās, līdz to seku novēršanas brīdim. 
9.3. Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākĜi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) 
mēnešiem, PUSES iespējami drīz sāk sarunas par LĪGUMA izpildes alternatīviem variantiem 
vai arī lauž LĪGUMU. Laužot LĪGUMU atbilstoši šajā punktā noteiktajam, netiek piemēroti 
LĪGUMA 10.4.apakšpunkta noteikumi. 

 

10. Līguma laušana 
10.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt LĪGUMU, ja: 

10.1.1. IZPILDĪTĀJS nav izpildījis Darbus Darba uzdevumā noteiktajā termiĦā; 
10.1.2. pret IZPILDĪTĀJU uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta 

vai pārtraukta, vai IZPILDĪTĀJS nespēj turpmāk pildīt LĪGUMU; 
10.1.3. Darbi tiek pildīti neatbilstoši Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām 

specifikācijām. 
10.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs lauzt LĪGUMU, ja: 

10.2.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus LĪGUMĀ noteiktā kārtībā un apmērā; 
10.2.2. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

10.3. PUSĒM rakstiski vienojoties ir tiesības lauzt LĪGUMU kāda cita iemesla dēĜ. 
10.4. Laužot LĪGUMU pēc vienas PUSES iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSE, kas lauž LĪGUMU pēc savas 
iniciatīvas, maksā līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā 
norādītās kopējās līguma cenas (bez PVN). 

 

11. Strīdu izskatīšana 
11.1. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceĜā, tad jebkurš strīds, nesaskaĦas un 
prasības, kas izriet vai skar LĪGUMU, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceĜā, tiks 
izšėirti atbilstoši LR likumiem pēc prasītāja izvēles tiesā vai Kurzemes apgabala Šėīrējtiesā, 
saskaĦā ar šīs šėīrējtiesas reglamentu, viena šėīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar 
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nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas 
atzīst prasību. 
 

12. Noslēguma noteikumi 
12.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki LĪGUMA noteikumi, pārējie LĪGUMA noteikumi 
paliek spēkā, ciktāl tos neatceĜ spēku zaudējušie LĪGUMA punkti. 
12.2. IzmaiĦas un papildinājumi šajā LĪGUMĀ stājas spēkā tad, ja par to ir panākta abu 
PUŠU rakstiska vienošanās. 
12.3. LĪGUMS ir parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.  

 
13. Pielikumi 

13.1. LĪGUMA sastāvdaĜa ir zemāk uzskaitītie dokumenti: 
13.1.1. Tehniskās specifikācija zālienu platību pĜaušanai Kuldīgas novada teritorijā. 
13.1.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums. 

 

14. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti, PUŠU paraksti 
 

PASŪTĪTĀJS 
 
SIA „Kuld īgas komunālie pakalpojumi” 
Reăistrācijas numurs: 56103000221 
Juridiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, 
Kuldīgas novads, LV-3301 
AS “SEB banka” 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV92UNLA0011000508704 
 
Paraksts_____________________ 
valdes priekšsēdētājs (P.Gobzemis) 
 
Paraksts_____________________ 
valdes loceklis (A.Roberts) 
 
Paraksts_____________________ 
valdes locekle (V.Brūdere) 
 
 
Z.v. 

IZPILD ĪTĀJS 
 
 
Reăistrācijas numurs:  
juridiskā adrese: 
 
 
Kods:  
Konts:  
 
Paraksts_____________________ 
 
 
 
Z.v. 

 


