L GUMA PROJEKTS NR. 2
L GUMS Nr. LVC 20__/1.3./____/AC
par pilsētu tranz ta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā
no pašvald bu budžeta l dzekļiem un Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma
Ludzā,

_____. gada _________

Ludzas novada pašvald ba _________________________ personā, kura
r kojas saskaņā ar likumu „Par pašvald bām” un Ludzas novada domes nolikumu,
turpmāk tekstā – Pasūt tājs,
_____________________<uzņēmuma
nosaukums>
__________________<amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš r kojas saskaņā ar
________________<dokumenta datums, nosaukums, numurs>, turpmāk tekstā –
Izpild tājs,
valsts akciju sabiedr ba „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2010. gada
15. oktobra deleģēšanas l gumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts
akciju sabiedr bu „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt l gumus par valsts
autoceļu uzturēšanu, būvniec bu un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts
autoceļu t kla finansējumam paredzētiem l dzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa
Langes personā, kurš r kojas saskaņā ar valdes 2014. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 15/1
(protokols Nr. 15., 1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,
saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „L dzfinansēšana
pilsētu tranz ta ielu ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pasūt tāja veiktā atklāta
konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā” (iepirkuma
identifikācijas numurs LNP 2015/79) rezultātiem, noslēdz šādu l gumu:
L guma priekšmets
1. Š l guma priekšmets ir Pasūt tāja Ludzas pilsētas tranz ta ielu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšana 2016. gad , turpmāk tekstā – Darbs:
1.1. Tālavijas un Latgales ielas 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts
reģionālā autoceļa maršrutos P49 K rsava – Ludza - Ezernieki,) maršrutā
no 25,290 km l dz 29,550 km ikdienas uzturēšana
L gumslēdzēju pušu saist bas
2. Pasūt tājs apņemas:
2.1. uzdot Izpild tājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilst bu š l guma 3.1.,
3.2., 3.3., 3.4. punktu pras bām;
2.2. pieņemt Izpild tāja izpild to Darbu saskaņā ar aktu par mēnes izpild tajiem
Darbiem;
2.3. samaksāt Izpild tājam l guma summu no pašvald bas budžeta l dzekļiem, par
faktiski padar tā Darba izpild šanu, pabeigšanu un pēc visu defektu
novēršanas saskaņā ar vien bas cenām, kas norād tas l guma 1. pielikumā, un
saskaņā ar l guma 2., 3. pielikumu.
3. Izpild tājs apņemas:
3.1. izpild t Pasūt tāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (l guma 1. pielikums),
Darba izpildes kalendāro grafiku (l guma 2. pielikums) un Pasūt tāja tranz ta

ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (l guma
3. pielikums);
3.2. izpild t Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
3.3. izpild t Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem
Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvald bu autoceļu ikdienas uzturēšanas
pras bām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra
noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu apr košanu uz ceļiem”;
3.4. nodrošināt š l guma 1. punktā minēto Pasūt tāja tranz ta ielu uzturēšanu
atbilstoši B uzturēšanas klases pras bām;
3.5. par izpild tajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites
mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūt tājam Pasūt tāja akceptētu aktu par
mēnes izpild to darbu pieņemšanu un attiec gu rēķinu. LVC iesniedzamajā
rēķinā norād t šādus maksātāja rekviz tus:
Maksātājs
Reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
Adrese
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konta Nr.

LR Satiksmes ministrija
90000088687
LV90000088687
Gogoļa iela 3, R ga, LV-1743
Valsts kase
TRELLV22
LV62TREL2170389081000

4. LVC apņemas samaksāt l guma summu no Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma
l dzekļiem Izpild tājam par faktiski padar tā Darba izpild šanu, pabeigšanu un pēc
visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūt tāja akceptētu aktu par izpild tiem
darbiem un vien bas cenām, kas norād tas l guma 1. pielikumā, un saskaņā ar
l guma 2., 3. pielikumu.
L gumcena un norēķinu k rt ba
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto l dzekļu izlietošanas
kārt ba” 36., 37. punkta pras bām, l guma kopsumma sastāv no Satiksmes
ministrijas l dzfinansējuma un pašvald bas budžeta l dzekļiem.
5.1. l gumcena no Satiksmes ministrijas l dzfinansējuma ir _______ EUR (____
euro __ centi), PVN ______ EUR (________ euro ___ centi), summa kopā
_______ EUR (_____ euro ______ centi);
5.2. l gumcena no pašvald bas budžeta ir ______ EUR (_______ euro ___ centi),
PVN ______ EUR (__________ euro __ centi), summa kopā __________
EUR (_______ euro ___ centi);
5.3. kopējā l gumcena ir ___________ EUR (__________ euro ___ centi), PVN
__ EUR (______ euro ___ centi), summa kopā ______ EUR (______ euro
___ centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpild to Darbu tiek veikti vienu reizi mēnes .
7. Pasūt tājs un LVC maksājumus Izpild tājam veic 30 (tr sdesmit) kalendāro dienu
laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.

8. L guma darb bas laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normat vajos aktos
spēkā esošā pievienotās vērt bas nodokļa likme.
L gumsods un nep rvarama vara
9. Par pieļautajām atkāpēm no š l guma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpild tājs
maksā Pasūt tājam l gumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par
katru atklāto gad jumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūt tāja pretenzijas
saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūt tāja vainas dēļ, LVC vai Pasūt tājs
maksā Izpild tājam l gumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūt tājs nemaksā Izpild tājam l gumsodu, ja š l guma izpildes gaitā
pieņemti tādi normat vie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūt tāja saist bu izpildi un
kurus LVC vai Pasūt tājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. L gumsoda samaksa neatbr vo Puses no š l guma saist bu izpild šanas.
13. Puses nav atbild gas par š l guma daļēju vai piln gu neizpildi, ja š neizpilde ir
saist ta ar nepārvaramas varas rad tiem apstākļiem, kurus attiec gā Puse nevarēja
ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara š l guma izpratnē ir
stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana,
kā ar jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta
vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un taml dz gi apstākļi, kas ietekmē
Pušu saist bu izpildes iespējam bu.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (tr s) darba dienu laikā
informēt pārējās Puses. Ja š l guma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses
sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpild tājs diennakts laikā pēc akta
saņemšanas atstāj darba vietas droš bā un kārt bā, un saņem samaksu par visiem
l dz tam kvalitat vi paveiktajiem darbiem.
L guma termiņš un l guma izbeigšana
15. L gums stājas spēkā _____. gada ______ un ir spēk
31. decembrim.

l dz 2016. gada

16. Pusēm ir ties bas pras t l guma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda š l guma
noteikumus un par iespējamo l guma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski
br dinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un br dinājumā norād tajā termiņā, kas nav
sāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi br dinājumā
norād tos l gumsaist bu pārkāpumus.
Citi noteikumi
17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā l gumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normat vajiem aktiem.
18. L dz ar š l guma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās
vienošanās par š l guma priekšmetu, ir atz stamas par spēkā neesošām.
19. Visi š l guma groz jumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir
pievienojami l gumam kā pielikumi un no to parakst šanas dienas kļūst par š
l guma neatņemamu sastāvdaļu.

20. Puses vienojas, ka str dus un domstarp bas, ja tādas rad sies saist bā ar šo l gumu
un š l guma darb bas laikā, Puses cent sies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja
vienošanās ceļā str du nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskat šanai tiesā.
21. Šis l gums ir saistošs Pusēm, kā ar to ties bu un saist bu pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm š l guma darb bas laikā mainās juridiskā adrese vai
maksājumu rekviz ti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis l gums sagatavots 3 (tr s) eksemplāros uz ____ lapām <lapu skaits> katrs, tai
skaitā 3 (tr s) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
L guma pielikumi:
1. pielikums – tāme Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta Tālavijas un Latgales
ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49
maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā;
2. pielikums – kalendārais grafiks Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta
Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts
reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā;
3. pielikums – Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta ielu ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas.
Pušu juridisk s adreses un rekviz ti
Pasūt tājs:
Ludzas novada pašvald ba, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese – Raiņa 16,
Ludza, LV-5701, bankas rekviz ti – _______________ <bankas nosaukums>, kods
_________, konta Nr. _________. Tālrunis 65707400
Izpild tājs:
_________________ <uzņēmuma nosaukums>, reģistrācijas Nr. _________, adrese
____________, bankas rekviz ti – _______________ <bankas nosaukums>, kods
________, konta Nr. _________________.
LVC:
Valsts akciju sabiedr ba „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207,
adrese – Gogoļa iela 3, R ga, LV-1050. Tālrunis 67036442.
Pasūt t js

Izpild t js

LVC
valdes priekšsēdēt js
J. Lange

1. pielikums
____.gada ___. _________
l gumam Nr. LVC ____/1.3.____/AC
Pasūt tāja l g. reģ. Nr____
T ME
Ludzas pilsētas tranz ta T lavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarum , kas ir iekļautas
valsts reģion l autoceļa P49 maršrut , ikdienas uzturēšana 2016.gad
Nr
p.
k.
1.
2.

Mērvienība

Darbu
daudzums

pārg.km

273

km br. joslas

100

km br. joslas

55

Bedr šu aizpild šana ar karsto
asfaltbetonu, izmantojot pilno
tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm

m2

291

5.

Sniega novākšana no tilta braucamās
daļas un ietvēm

m2

146

6.

Sniega novākšana no braucamās daļas
un ietvēm
Bedr šu aizpild šana ar auksto
asfaltbetonu vai melnajām šķembām,
izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais
biezums 4 cm
Nomaļu mehanizētā profilēšana
Nomaļu mehanizētais remonts
Esošās aku lūkas pacelšana un
nostiprināšana ielas seguma l men
Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu
sistēmas skalošana
Lietus ūdens kanalizācijas skataku un
gūliju t r šana

m3

360

m2

81

1 nom. km
m3

11
30

gab.

5

m

200

gab.

10

3.
4.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Darbu
nosaukums

Autoceļu att r šana no irdena sniega
Sl denam bas samazināšana ar smilts
sāls mais jumu, izkaisot 0.5 m3 uz
braukšanas joslu
Sl denam bas samazināšana ar mitro
sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km

Vienības cena
EUR bez PVN

Kopā EUR ar
PVN

Kopā bez PVN
PVN
Kopā ar PVN
Tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN)

Pasūt t js

_______________

Izpild t js

_______________

LVC

_________________

2. pielikums
____.gada ___._______
l gumam Nr.LVC ____/1.3.____/AC
Pasūt tāja l g. reģ. Nr._______

Kalend rais grafiks
Ludzas pilsētas tranz ta T lavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarum , kas ir iekļautas
valsts reģion l autoceļa P49 maršrut , ikdienas uzturēšana 2016. gad
tajā skaitā pa ceturkšņiem

Izmaksas
Nr.
p.k.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Darbu nosaukums
Autoceļu att r šana no irdena sniega
Sl denam bas samazināšana ar smilts
sāls mais jumu, izkaisot 0.5 m3 uz
braukšanas joslu
Sl denam bas samazināšana ar mitro
sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km
Bedr šu
aizpild šana
ar
karsto
asfaltbetonu,
izmantojot
pilno
tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm
Sniega novākšana no tilta braucamās
daļas un ietvēm
Sniega novākšana no braucamās daļas
un ietvēm
Bedr šu aizpild šana ar auksto
asfaltbetonu vai melnajām šķembām,
izmantojot
nepilno
tehnoloģiju,
vidējais biezums 4 cm
Nomaļu mehanizētā profilēšana
Nomaļu mehanizētais remonts
KOP :

(ar PVN)

EUR

I

II

III

taj skait no Satiksmes ministrijas
l dzfinansējums (ar PVN) EUR:
Pasūt t js

_______________

Izpild t js

_______________

LVC

_________________

IV

3. pielikums
___. gada ___. ________
l gumam Nr.LVC ______/1.3.____/AC
Pasūt tāja l g. reģ. Nr. ________

TEHNISK S SPECIFIK CIJAS
Ludzas novada Ludzas pilsētas tranz ta Latgales un Tālavijas ielu 4.26 km
kopgarumā, kas iekļautas reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai
2016. gadā tiek piemērotas Ceļu specifikācijas 2015, kas ir apstiprinātas VAS “Latvijas
Valsts ceļi” Tehniskajā komitejā 2015. gada 11. maijā.

Pasūt t js

_______________

Izpild t js

_______________

LVC

_________________

