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LĪGUMS Nr. 6.3./ 25-1 

 

Gaigalava, Rēzeknes novads                                                             2016. gada 16.maijā  

 

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000025304, 

turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, vadītāja Voldemāra Vabala personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

nolikumu, no vienas puses, un Zemnieku saimniecība “KALASTIŅAS”, reģ. Nr. 42401010368, 

turpmāk saukts  IZPILDĪTĀJS , īpašnieka Andra Strucka personā, kurš darbojas uz Statūtu 

pamata, no otras puses, abi kopā līguma tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Gaigalavas pagasta 

pārvaldes rīkotā iepirkuma “Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšanu vasaras sezonā 2016.gadā”, identifikācijas Nr. GaPP 2016/3, turpmāk šī līguma 

tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Z/s “Kalastiņas” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šo 

Līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt ikdienas uzturēšanas darbus uz 

Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļiem periodā no 2016.gada 16.maija līdz 2016.gada 

30.novembrim . 

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets, pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma, izpildot pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši „Pašvaldības autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu specifikācijām”. 

2.2. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu . 

2.3. Izpildītājs izpilda darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets, patstāvīgi. 

2.4. Ja Izpildītājs darbu veikšanai izmanto smilts, grants materiālu no pagasta pārvaldes ierādītās 

atradnes, tad Izpildītājs neatbild par karjera izstrādes nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu 

un dabas resursu nodokli. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības uz pamatotu papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu. 

2.6. Izpildītājam ir jāievēro normatīvie akti, kas regulē šādu darbu veikšanu. 

2.7. Par vasaras darbu veikšanas uzsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju trīs dienu laikā. 

   

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1. Objektam ir jābūt tādā stāvoklī, lai Izpildītājs varētu veikt Līgumā noteiktos darbus. 

3.2. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu. 

3.3. Pasūtītājam ir jāpieņem izpildītie darbi ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.4. Pasūtītāja pienākums sekmēt veicamo darbu nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas. 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Norēķini par izpildītajiem darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī pēc Pasūtītāja akceptētiem 

darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem. 

4.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par veiktajiem darbiem, pamatojoties uz darbu 

vienības cenām, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes 

iepirkumam „Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu 

veikšana vasaras  sezonā 2016.gadā.” (identifikācijas Nr. GaPP 2016/3 ) iesniegto finanšu 

piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (šī Līguma pielikums Nr.2).  

4.3. Maksu par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu 30 dienu 

laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

 



Iepirkuma Nr. GaPP 2016/3 „Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšana vasaras  sezonā 2016.gadā” ietvaros 

 

2 

 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Puses risina strīdus, kas radušās sakarā ar šā Līguma saistību neizpildi, saskaņā ar spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei, 

saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.3. Par norēķinu termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam soda naudu 0,5% apmērā no 

termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto darbu kvalitāti un izpildes termiņiem. 

6. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2016.gada 30.novembrim. 

6.2. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā, 

pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām. 

6.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citu šī Līguma 

nosacījumu spēka esamību. 

6.4. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

6.5. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei, katram Līguma eksemplāram 

ir vienāds juridisks spēks. 

6.6. Pasūtītāja un Izpildītāja kontaktpersonas: 

 Pasūtītāja kontaktpersona – Voldemārs Vabals, mob:26334750; 

 Izpildītāja kontaktpersona – Andris Struckis, mob.29299085. 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS  

Rēzeknes novada pašvaldības     

Gaigalavas pagasta pārvalde    

  

IZPILDĪTĀJS 

Z/s „Kalastiņas” 
 

 

       

        

  

 

  

 

 


