
 

Līgums Nr.___________ 

par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju 

(iepirkuma id.Nr.RŪ-2018/167) 

 

Rīgā, 2019.gada ___.____________ 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, 

kura darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2019.gada 18.februāra lēmuma (protokola 

Nr.2.4.1/2019/15) pamata, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”, reģ. Nr. 40003034263, tās Ģenerāldirektora Eldanīza 

Mamedova personā, kurš darbojas uz 2014.gada 16.jūlija Universālpilnvaras Nr.6041 pamata, 

turpmāk tekstā saukts UZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā sauktas PUSES, atsevišķi - PUSE, 

noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem veikt 

un pēc pabeigšanas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem nodot PASŪTĪTĀJAM ceļa seguma 

atjaunošanas darbus pēc ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas darbu 

pabeigšanas Rīgā un Rīgas rajonā un satiksmes organizāciju ūdensvada un kanalizācijas 

remonta un avārijas likvidācijas darbu un ceļa seguma atjaunošanas darbu veikšanas laikā 

(turpmāk tekstā – “Darbi”) saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pielikumā Nr.1 pievienoto 

Tehnisko specifikāciju un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

 

2. DARBU ORGANIZĀCIJA 

 

2.1. PASŪTĪTĀJS veic Darbu pasūtījumus (turpmāk – Pasūtījums) pēc nepieciešamības, norādot 

nepieciešamo Darbu veikšanas vietu (turpmāk – Objekts) un veidu. UZŅĒMĒJA nozīmētā 

atbildīgā kontaktpersona, kurai PASŪTĪTĀJS var pieteikt nepieciešamību veikt Darbus 24 

(divdesmit četras) stundas diennaktī, ir [..]. Darbu Pasūtījumus PASŪTĪTĀJS piesaka pa e-

pastu [..] un paziņo pa tālr. numuru [..]. 

2.2. UZŅĒMĒJS nedrīkst atteikties no Līgumā paredzēto Darbu izpildes. 

2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dot norādījumus UZŅĒMĒJAM par Darbu izpildes kārtību ar 

noteikumu, ka dotie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu un šī Līguma noteikumiem, 

kā arī nerada šķēršļus UZŅĒMĒJAM nolīgto Darbu savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. Šādi 

PASŪTĪTĀJA norādījumi (vai to neesamība) neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par Darbu 

atbilstību spēkā esošajām būvniecības normām, noteikumiem un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

2.4. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas uzsāk ceļu 

satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas darbus. 

2.5. UZŅĒMĒJS ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu 

uzstādīšanu veic saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē darba 

vietas aprīkošanu uz ceļiem. 

2.6. Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas 

darbu pabeigšanu UZŅĒMĒJS ziņo PASŪTĪTĀJA Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta 

Operatīvās vadības daļas dispečeriem uz Pielikumā Nr.1 norādītajiem telefona numuriem.  

2.7. PASŪTĪTĀJS ar telefona vai e-pasta starpniecību paziņo UZŅĒMĒJAM par ūdensvada 

un/vai kanalizācijas remonta darbu pabeigšanu. 

2.8. Pēc 2.7.punktā minētā PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas UZŅĒMĒJS 2 (divu) stundas 

laikā nodrošina seguma atjaunošanas darbu uzsākšanu un Objekta pārņemšanu ar aktu.  

2.9. UZŅĒMĒJS pieņem Objektu no PASŪTĪTĀJA ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts Nr.1). 

Aktam jābūt parakstītam Objekta pārņemšanas brīdī. Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu 

UZŅĒMĒJS: 

mailto:raimonds.suharskis@celuparvalde.lv
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2.9.1. apliecina, ka būvbedre ir sagatavota seguma atjaunošanas darbu izpildei saskaņā ar 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un līdz ar to uzņemas pilnu atbildību par defektu 

novēršanu visā garantijas periodā; 

2.9.2. līdz Akta Nr.2 parakstīšanai uzņemas atbildību par trešajām personām nodarītajiem 

tiešajiem zaudējumiem sakarā ar Darbu veikšanu, neievērojot Līguma noteikumus.  

2.10. UZŅĒMĒJAM Darbi jāveic saskaņā ar Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošo 

noteikumu “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” Nr.106 (turpmāk – Saistošie 

noteikumi) prasībām.  

2.11. UZŅĒMĒJAM Darbi jāveic Saistošajos noteikumos noteiktajos termiņos, ievērojot Pielikumā 

Nr.1 (Tehniskā specifikācija) minēto izņēmuma gadījumu. 

2.12. Pēc Darbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS veic būvbedres fotofiksāciju un attiecīgā mēneša beigās 

kopā ar Aktu Nr.2 (papīra formā) un sastādītām izpildshēmām (uz CD datu nesēja) iesniedz 

tos PASŪTĪTĀJAM. 

2.13. Darbu izpildes procesā UZŅĒMĒJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja 

UZŅĒMĒJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai 

citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, 

kur pamatoti motivēti iebildumi PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 

2.14. UZŅĒMĒJS šajā Līgumā minēto Darbu izpildei Objektā nozīmē atbildīgo Darbu vadītāju un 

atestētus atbildīgos par darba drošību, ugunsdrošību un kravu drošu pārvietošanu, un paziņo 

par to PASŪTĪTĀJAM (iesniedzot rīkojuma oriģinālus un apliecību kopijas), kā arī nodrošina 

visu Darbu izpildes laiku atbildīgā Darbu vadītāja vai tā pilnvarotas personas un citu minēto 

personu klātbūtni Objektā. Rīkojuma veidne par Darbu vadītāja norīkošanu pievienota 

Līgumam kā Pielikums Nr.6.  

2.15. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt Darbu vadītāja nomaiņu, ja esošais Darbu vadītājs 

nepienācīgi pilda savus pienākumus vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo Darbu 

apjomam un specifikācijai. UZŅĒMĒJS veic Darbu vadītāju nomaiņu un informē par to 

PASŪTĪTĀJU. 

2.16. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā ziņo par Darbu pabeigšanu PASŪTĪTĀJA 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta Operatīvās vadības daļas operatīvo darbu vadītāja 

palīgam uz Pielikumā Nr.1 norādītajiem telefona numuriem.  

2.17. UZŅĒMĒJS nodrošina seguma atjaunošanas darbu nodošanu atbilstoši Saistošo noteikumu 

prasībām un līdz nākamā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu 

nodošanas akta kopijas.  

2.18. Ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS pilnvaro UZŅĒMĒJU PASŪTĪTĀJA vārdā veikt visas 

nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu izpildīto Darbu nodošanu Rīgas domes Satiksmes 

departamentam. PASŪTĪTĀJS nepieciešamības gadījumā pēc UZŅĒMĒJA pieprasījuma 

izsniedz attiecīgas pilnvaras. 

 

3. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

 

3.1. UZŅĒMĒJS līdz nākošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam sagatavo un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM Aktu Nr.2 (papīra formā), Izziņu par izpildītajiem Darbiem (tajā skaitā 

Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 1.17.punktā noteiktajiem darbiem) un izdevumu 

vērtību konkrētajā mēnesī (papīra formā), materiālu atbilstības deklarācijas pēc atsevišķa 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma (papīra formā), 3 (trīs) eksemplāros, fotoattēlus un izpildshēmas 

(uz CD datu nesēja) kopā ar pavadvēstuli PASŪTĪTĀJA birojā: 

3.1.1. Sakarā ar ūdensvada remonta un avārijas likvidācijas ceļa segumu atjaunošanas darbiem 

Rīgā, Bauskas ielā 209, Operatīvā darbu vadītāja palīgam vai Operatīvajam darbu 

vadītājam. 

3.1.2. Sakarā ar kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas segumu atjaunošanas darbiem 

Rīgā, Bauskas ielā 209, Operatīvajam darbu vadītājam. 

3.2. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jāparaksta Akts Nr.2 vai arī jāsagatavo motivēts 

tā parakstīšanas atteikums.  



3 

 

3.3. Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst šajā Līgumā noteiktajām PASŪTĪTĀJA prasībām un 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Neatbilstošo Darbu labošana vai pārtaisīšana un 

trūkumu novēršana nedod UZŅĒMĒJAM tiesības Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.  

3.4. Akta Nr.2 parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses ir pamats UZŅĒMĒJA rēķina sagatavošanai. 

3.5. Saskaņā ar šo Līgumu vai normatīvajiem aktiem nepieciešamās dokumentācijas neiesniegšana 

vai iesniegšana nepilnā apjomā ir viens no pamatiem PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt 

izpildītos Darbus. 

3.6. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA izpildīto Darbu kvalitāte nav atbilstoša spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt konkrēto Darbu pieņemšanas-

nodošanas aktu un pieprasīt no UZŅĒMĒJA defektu novēršanu PUŠU rakstiski saskaņotā 

termiņā.  

 

4. APMAKSAS KĀRTĪBA  

 

4.1. Katrā mēnesī paveiktos Darbus PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

pēc UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas dienas.  

4.2. Akts par konkrēto Darbu pieņemšanu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā 

neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklātos trūkumus un 

defektus, kas radušies UZŅĒMĒJA veiktajos Darbos. 

4.3. Samaksa tiek veikta, pamatojoties uz Līguma Pielikumā Nr.2 pievienoto Tāmi, vienu reizi par 

konkrēto Objektu, izņemot Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 1.17.1.1. un 1.17.2.punktā 

noteiktos gadījumus. 

4.4. Samaksas veikšanai par satiksmes organizāciju konkrētajā Objektā tiek piemērota tikai 1 

(viena) no Pielikuma Nr.2 (Tāmē) 2.1. – 2.12.punktā minētām pozīcijām. 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 

5.1. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM atlīdzību par kvalitatīvi, saskaņā ar Līgumu un spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem veiktajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā termiņā un 

apmēros. 

5.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt UZŅĒMĒJA nekvalitatīvi izpildītos Darbus, kā arī tos 

Darbus, kas neatbilst PASŪTĪTĀJA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS Darbus veic neatbilstoši Līguma 

un normatīvo aktu prasībām. 

 

6. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 

6.1. UZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā izpildes termiņā, pilnā apjomā un labā 

kvalitātē, augsti profesionālā līmenī, atbilstoši spēkā esošajām celtniecības normām un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. UZŅĒMĒJS apņemas veikt šajā Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu 

būvtehniku un darbaspēku. UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un 

papildus apakšuzņēmēju piesaistīšanai veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. UZŅĒMĒJS apņemas ievērot spēkā esošos normatīvos 

aktus darbaspēka izmantošanā. 

6.3. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt darba apliecības saviem darbiniekiem, kuri veic Darbus 

Objektā. 

6.4. UZŅĒMĒJS apņemas nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu, kā arī 

smēķēšanu tai neatļautās un nesaskaņotās vietās Objektā.  

6.5. UZŅĒMĒJS pilnā apmērā mantiski atbild par savām iekārtām un mehānismiem Objektā.  

6.6. UZŅĒMĒJS pilnā apmērā materiāli atbild par darba drošības noteikumu un vides aizsardzības 

prasību ievērošanu, ievēro tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības 

atkritumus uzglabā UZŅĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides 
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piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus UZŅĒMĒJS apņemas savlaicīgi izvest uz 

atkritumu izgāztuvi.  

6.7. UZŅĒMĒJS nodrošina visu nepieciešamo atļauju, sertifikātu un apdrošināšanas polišu spēkā 

esamību, kas nepieciešami Darbu izpildei visā Līguma darbības laikā. 

6.8. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt, lai, veicot Darbus, netiktu bojātas esošās konstrukcijas (tajā 

skaitā pazemes), Objekta un būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes 

gabali, kā arī netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi Objekta un būvlaukuma 

apkārtnē esošo ēku vai biroju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai.  

6.9. Ja Līguma darbības laikā UZŅĒMĒJA vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) tiek 

bojātas PASŪTĪTĀJA vai trešās personas inženierkomunikācijas, tad UZŅĒMĒJA 

pienākums ir nekavējoties par to ziņot PASŪTĪTĀJAM un attiecīgiem dienestiem un 

nekavējoties likvidēt bojājumu un par saviem līdzekļiem atjaunot bojāto Objektu tādā 

stāvoklī, kāds tas bijis pirms sabojāšanas. 

6.10. UZŅĒMĒJAM ir pienākums veikt Līgumā paredzēto apdrošināšanu un Līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniegt PASŪTĪTĀJAM pierādījumus par šādas apdrošināšanas veikšanu. 

6.11. UZŅĒMĒJS uz PASŪTĪTĀJA rakstiskiem norādījumiem, priekšlikumiem un 

pieprasījumiem atbildi sniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šāda 

rakstiska iesnieguma saņemšanas.  

6.12. UZŅĒMĒJA pienākums ir saglabāt un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniegt informāciju 

par satiksmes organizāciju Objektā, norādot ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 

uzstādīšanas un demontāžas vietu un laiku. 

 

7. DARBU UZRAUDZĪBA  

 

7.1. Nepieciešamības gadījumā Darbu uzraudzību Objektā veiks PASŪTĪTĀJA pilnvarots 

pārstāvis, par ko UZŅĒMĒJS tiks atsevišķi informēts. 

7.2. UZŅĒMĒJA pienākums ir ievērot PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja norādījumus saskaņā 

ar šī Līguma nosacījumiem. 

 

8. ATBILDĪBA  

 

8.1. UZŅĒMĒJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko 

nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju, Darbu veikšanas procesā pielietoto materiālu 

kvalitāti un izmantoto tehnoloģiju. 

8.2. UZŅĒMĒJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem, tai skaitā trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, sakarā ar to, 

ka savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē vai neatbilstoši Līgumam un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem veicis Darbus, kā pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī 

Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus UZŅĒMĒJA 

veiktajos Darbos. 

8.3. PUSES nav atbildīgas par darījumiem, ko otra PUSE ir noslēgusi ar trešajām personām.  

8.4. Par šī Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.5. PUSES nes atbildību viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu un citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.6. PUSES ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta 

vai cita tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī 

Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus PUŠU saprātīgas kontroles, tai skaitā karus, 

revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos 

ierobežojumus. Nepārvarama vara neietver sevī preču, materiālu, iekārtu ražotāju vai 

pārvadātāju rīcību.  

8.7. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, PUSES nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) 

dienu laikā paziņo otrai PUSEI par šādiem apstākļiem un to cēloņiem. 
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8.8. Ja pēc seguma atjaunošanas (tai skaitā pēc aukstā asfalta uzklāšanas nepiemērotos klimatiskos 

apstākļos) veidojas iesēdums, UZŅĒMĒJA pienākums ir par saviem līdzekļiem atjaunot ielas 

segumu pēc iespējas īsākā laikā. Ja UZŅĒMĒJS 2 (divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

pieprasījuma saņemšanas neatjauno ielas segumu, tad ielas segumu atjauno PASŪTĪTĀJS un 

piestāda rēķinu apmaksai UZŅĒMĒJAM. Ja UZŅĒMĒJS konkrētā mēneša laikā neapmaksā 

piestādīto rēķinu, nauda tiek ieturēta no samaksas par UZŅĒMĒJA paveiktiem Darbiem vai 

Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma.  

8.9. UZŅĒMĒJAM ir nekavējoties jāziņo PASŪTĪTĀJAM par gadījumiem, kad Darbu veikšanas 

laikā cietušas personas vai bojātas vērtības, kā arī par apstākļiem, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai vai dzīvībai. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos 

novērstu.  

8.10. Par Darbu izpildes neattaisnotu kavējumu (izņemot Pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 

minēto izņēmuma gadījumu), t.i., kavējumu, kas noticis UZŅĒMĒJA vainas dēļ un pārsniedz 

12 (divpadsmit) stundas, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumsodu EUR 1 500,00 

(viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā par katru gadījumu.  

8.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nosūtot UZŅĒMĒJAM rēķinu par aprēķinātā līgumsoda summu, 

attiecīgās līgumsoda summas ieturēt, veicot norēķinus ar UZŅĒMĒJU par izpildītajiem 

Darbiem, par to iepriekš informējot UZŅĒMĒJU rakstveidā. Samaksātās līgumsoda summas 

netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt saskaņā ar 

Līgumu UZŅĒMĒJAM aprēķināto līgumsoda apmēru, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA 

iesniegtu situācijas skaidrojumu par Līguma saistību neizpildes iemesliem. 

8.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no Līgumā minēto saistību izpildes pilnā apjomā.  

8.13. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek noteikts EUR 180 000,00 (viens simts astoņdesmit 

tūkstoši euro un 00 centi). 

8.14. Uzņēmējs Līguma saistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt 

finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 

ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt 

apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 

ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt 

nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie 

Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for 

Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie 

noteikumi, regulē Latvijas likums. 

8.15. Ja Līguma darbības termiņš tiek pagarināts, UZŅĒMĒJA pienākums ir 1 (vienas) nedēļas 

laikā no attiecīga Līguma darbības termiņa pagarinājuma dokumenta spēkā stāšanas dienai 

iesniegt PASŪTĪTĀJAM pagarināto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu. 

8.16. 7 (septiņas) darba dienas pirms Līguma 11.1.punktā noteiktā Pasūtījumu iesniegšanas termiņa 

beigām UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt 

finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 

ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt 

apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 

ekspromisorisku garantiju EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā ar termiņu 36 

(trīsdesmit seši) mēneši no pēdējā Līgumā noteiktā Darbu Pasūtījuma nodošanas dienas, kuras 

teksts ir iepriekš saskaņots ar PASŪTĪTĀJU. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai 

ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 

likums. 

 

9. DARBU GARANTIJA  

 

9.1. UZŅĒMĒJS garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS garantē visu tehnisko risinājumu atbilstošu 

funkcionēšanu pēc Darbu pabeigšanas Objektā. 
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9.2. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas dienas Rīgas domes Satiksmes 

departamentam. Garantija UZŅĒMĒJA veiktajiem Darbiem tiek noteikta saskaņā ar Saistošo 

noteikumu prasībām. 

9.3. UZŅĒMĒJA noteiktais būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu) garantijas termiņš nedrīkst būt 

īsāks un noteikumi nedrīkst būt sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu 

ražotājs (pārdevējs, piegādātājs). 

9.4. Garantijas laikā UZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi viņam uzrādītie Darbu 

izpildes trūkumi (defekti), kas radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ, t.sk., ja tiek konstatēti jebkādi 

tehnisko risinājumu darbības traucējumi vai citādas UZŅĒMĒJA veikto Darbu nepilnības (tai 

skaitā ceļa/ielas seguma iesēdums), tehnisko risinājumu neatbilstība šī Līguma noteikumiem 

nekvalitatīvu Darbu rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu un izejvielas, kā arī 

pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā. UZŅĒMĒJAM jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām 

personām visi tiešie zaudējumi, kas radušies sakarā ar izpildīto Darbu trūkumiem (defektiem), 

par ko PASŪTĪTĀJS sastāda aktu. Ja UZŅĒMĒJS neievēro šajā punktā noteiktos 

nosacījumus un 3 (trīs) darba dienu laikā nedod PASŪTĪTĀJAM atbildi par defektu 

novēršanu, tad PASŪTĪTĀJS veic Darbus saviem spēkiem, UZŅĒMĒJAM piestādot rēķinu 

par paveiktajiem Darbiem, kas UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas. Ja UZŅĒMĒJS rēķinā norādītajā termiņā to neapmaksā, 

PASŪTĪTĀJS radušos zaudējumu atlīdzināšanai ir tiesīgs izmantot Līgumsaistību izpildes 

nodrošinājumu. 

9.5. Ja Puses nav vienojušās citādāk, konstatētie trūkumi (defekti) UZŅĒMĒJAM jānovērš ar 

PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 5 (piecām) darba 

dienām no brīža, kad UZŅĒMĒJS saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstisku paziņojumu par Darbos 

atklātajiem trūkumiem. 

 

10. APDROŠINĀŠANA  

 

10.1. UZŅĒMĒJAM ir jāveic šāda apdrošināšana:  

10.1.1. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;  

10.1.2. Būvniecības visa veida risku apdrošināšana; 

10.1.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA veiktie Darbi var izraisīt vibrācijas vai tie ir saistīti ar 

Objekta nesošo konstrukciju pārvietošanu, balstu noņemšanu vai atbrīvošanu, tad 

apdrošināšanas līgums ir jāpapildina ar atbilstošiem pielikumiem, lai tiktu apdrošināti 

arī iepriekšminētie riski.  

10.1.4. Atbildības limits vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā nedrīkst būt mazāks 

kā EUR 150 000 (simtu piecdesmit tūkstoši euro), bet Būvniecības visa veida risku 

apdrošināšanā – ne mazāks kā EUR 100 000 (simtu tūkstoši euro). Apdrošināšanai ir 

jābūt spēkā UZŅĒMĒJA Darbu veikšanas laikā.  

10.2. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, 

savu darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. 

10.3. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo celtniecības 

iekārtu, instrumentu un citu būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja 

apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad 

neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par šo zaudējumu.  

10.4. Apdrošināšanas polišu, kas minētas Līguma 10.1.punktā, kopijas ir jāiesniedz 

PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Jebkādi grozījumi 

noslēgtajā apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU.  

10.5. Ja UZŅĒMĒJS neuztur iepriekš norādīto apdrošināšanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam 

veikt apdrošināšanu un ieturēt šīs izmaksas no jebkura PASŪTĪTĀJA maksājuma 

UZŅĒMĒJAM.  

10.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par pretrunām, trūkumiem un nepilnībām apdrošināšanas polisēs.  
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11. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LAUŠANA  

 

11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, dienā, kad atbilstoši Līguma 13.1.punktā 

noteiktajam UZŅĒMĒJS ir iesniedzis līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, un ir spēkā līdz 

PUŠU saistību pilnīgai izpildei. PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM Pasūtījumus 12 

(divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

11.2. Gadījumā, ja Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā netiek sasniegta gada laikā plānotā Darbu 

izpildes kopējā vērtība, PUSES, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt Līguma 

11.1.punktā noteikto Pasūtījumu veikšanas termiņu, bet ne ilgāk, kā uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. 

11.3. PUSĒM, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa 

beigām. 

11.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

11.4.1. UZŅĒMĒJS nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, izņemot tos, kas 

norādīti Līguma 11.5.1. – 11.5.3.punktā; 

11.4.2. UZŅĒMĒJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiek atzīts par maksātnespējīgu 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;  

11.5. PUSES vienojas, ka, iestājoties šiem nosacījumiem, tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS ir 

vienpusēji atkāpies no Līguma: 

11.5.1. UZŅĒMĒJS atkārtoti (vairāk kā 3 (trīs) reizes) nav uzsācis šajā Līgumā paredzēto 

Darbu izpildi Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā un tas nav saistīts ar nepārvaramas 

varas vai no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem apstākļiem; 

11.5.2. UZŅĒMĒJS atkārtoti (vairāk kā 3 (trīs) reizes) neveic šajā Līgumā paredzētos Darbus 

Līguma 2.4., 2.8. un 2.11.punktos paredzētajos termiņos un tas nav saistīts ar 

nepārvaramas varas vai no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem apstākļiem; 

11.5.3. UZŅĒMĒJS atsakās no Līgumā paredzēto Darbu izpildes, tas ir, norādītajā laikā 

neierodas uz Darbu veikšanas vietu, ko apliecina PASŪTĪTĀJA pārstāvju sagatavots 

akts. 

11.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 1 (vienu) dienu iepriekš par to 

brīdinot UZŅĒMĒJU, ja UZŅEMĒJS, Darbu izpildes laikā veicot satiksmes organizāciju, 3 

(trīs) reizes ir pārkāpis spēkā esošos normatīvos aktus, kuri regulē satiksmes organizācijas 

kārtību. 

11.7. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā PUSES pilnībā norēķinās par saskaņā ar Līgumu 

un saistošajiem normatīvajiem aktiem izpildītajiem un pabeigtajiem Darbiem.  

11.8. Gadījumā, ja saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem Līgums tiek lauzts priekšlaicīgi (pirms 

termiņa), tad uz izpildītajiem Darbiem noteikumi attiecībā par garantijas laiku paliek spēkā.  

11.9. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 11.4.punktu, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. 

11.10. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt 

tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

 

12. DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE  

 

12.1. UZŅĒMĒJS nodrošina visu pielietojamo materiālu un iekārtu nepieciešamo sertifikāciju 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iesniedz to atbilstības deklarācijas, sertifikātus un izziņas. 

Šīs deklarācijas, sertifikātus un izziņas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pie materiālu 

vai iekārtu ievešanas Objektā.  

12.2. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, tad 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nemaksāt par šo Darbu izpildi, bet gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 

šādu apmaksu veicis, ieturēt to no turpmākajiem UZŅĒMĒJAM paredzētajiem maksājumiem.  

12.3. PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA izmaksu Tāmē pieļautajām kļūdām un neapmaksā 

Tāmē (Pielikums Nr.2) UZŅĒMĒJA neiekļautās materiālu, mehānismu, darba algu izmaksas.  
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13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  

 

13.1. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas 

dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 8.13.punktā minēto Līguma izpildes nodrošinājumu 

un Līguma 10.1.punktā minētās apdrošināšanas polises kopā ar apdrošināšanas prēmijas 

samaksu apliecinošiem dokumentiem. 

13.2. Puses apņemas sniegt rakstveida atbildi uz jebkuru otras PUSES rakstveida informācijas 

pieprasījumu, vēstuli, iesniegumu vai paziņojumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

to saņemšanas brīža, ja vien PUSES saskaņā ar atsevišķu savstarpēju vienošanos nav 

vienojušās par citu atbildes sniegšanas termiņu. 

13.3. Visi paziņojumi, vēstules un citi dokumenti, kas nosūtīti uz PUŠU norādītajām adresēm, tiek 

uzskatīti par iesniegtiem, ja vēstules un citi dokumenti ir nosūtīti ierakstītas vēstules veidā vai 

saņēmēja PUSE ir parakstījusies par vēstules un citu dokumentu saņemšanu. Mainoties 

PUSES adresei vai citiem rekvizītiem, 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai 

PUSEI. 

13.4. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai skar to vai 

tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses 

nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

13.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām 

tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski 

izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi 

nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, 

kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

13.6. Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks 

sagatavoti rakstveidā un abas PUSES tos būs parakstījušas. 

13.7. Ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē visi iepriekš starp Pusēm noslēgtie līgumi un 

vienošanās par šī Līguma priekšmetu. 

13.8. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros, 

ar Pielikumiem: 

13.8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.; 

13.8.2. Pielikums Nr.2 – Tāme uz 3 lpp.; 

13.8.3. Pielikums Nr.3 – Akts Nr.2 „Akts par izpildītiem darbiem” ar pielikumu (paraugs) uz 

1 lpp.; 

13.8.4. Pielikums Nr.4 – Akts Nr. 1 „Objekta nodošanas - pieņemšanas akts” (paraugs) uz 1 

lpp.; 

13.8.5. Pielikums Nr.5 – Izziņa par izpildītajiem Darbiem un izdevumu vērtību konkrētajā 

mēnesī (paraugs) uz 1 lpp.; 

13.8.6. Pielikums Nr.6 – Rīkojuma paraugs par atbildīgas personas būvlaukumā norīkošanu 

uz 1 lpp.; 

13.8.7. Pielikums Nr.7 – Pilnvaroto personu saraksts veikt Darbu pasūtījumus uz 1 lpp.; 

13.8.8. Pielikums Nr.8 – Pilnvaroto personu saraksts nodot Objektus, parakstot Aktus Nr.1 uz 

1 lpp., 

kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma viens eksemplārs atrodas pie UZŅĒMĒJA, 

bet otrs – pie PASŪTĪTĀJA. 

13.9. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras tai skaitā pilnvarotas veikt Darbu 

pasūtījumus saskaņā ar Līguma 2.1.punktu, ir norādītas Pielikumā Nr.7. 

13.10. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras tai skaitā pilnvarotas nodot Objektus, 

parakstot Aktus Nr.1, norādītas Pielikumā Nr.8. 
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13.11. PASŪTĪTĀJS pilnvaro [..] kopīgi ar [..] pieņemt Darbus, parakstot Aktus Nr.2 “Akts par 

izpildītiem darbiem”. 

13.12. PASŪTĪTĀJS pilnvaro [..] apstiprināt Līguma ietvaros izpildīto darbu un izdevumu vērtības 

konkrētajā mēnesī, parakstot izziņas par izpildītiem darbiem un izdevumu vērtību konkrētajā 

mēnesī. 

13.13. UZŅĒMĒJA kontaktpersona Līguma izpildē ir [..]. 

13.14. Parakstot šo Līgumu, abas PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem 

un apņemas tos pildīt un ievērot pilnā apmērā. 

 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas ūdens” 

Reģ. Nr.: 40103023035 

Jur. adrese: Z.A.Meirovica bulvāris 1  

Rīga, LV-1495 

Akciju sabiedrība “Citadele banka” 

Nor. konts: LV68PARX0000833631125 

Kods: PARXLV22 

 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

D.Kalniņa 

Uzņēmējs: 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE” 

Reģ. Nr.: 40003034263 

Jur. adrese: Duntes iela 15a 

Rīga, LV-1005 

[..] 

Nor. konts: [..] 

Kods: [..] 

 

 

__________________________ 

Ģenerāldirektors 

E.Mamedovs 
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Pielikums Nr.1 

 

Tehniskā specifikācija 

 

1. Darbu organizācija 

1.1. Pasūtītājs veic Darbu pieteikumu (ar telefona vai e-pasta starpniecību) jebkurā diennakts laikā, 

ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. 

1.2. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja Darbu pieteikuma saņemšanas laika periodā, kas nepārsniedz 1 

(vienu) stundu, jāuzsāk ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, tai skaitā, ceļu 

vertikālo apzīmējumu uzstādīšana. 

1.3. Uzņēmējs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina ceļa satiksmes 

organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanu. Nepieciešamības 

gadījumā Uzņēmējs nodrošina satiksmes regulēšanu ar regulētāju. 

1.4. Visiem Uzņēmēja uzstādītajiem ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un ceļu 

vertikālajiem apzīmējumiem jāatbilst spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām 

prasībām. 

1.5. Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas 

darbu pabeigšanu Uzņēmējs ziņo Pasūtītāja Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta 

Operatīvās vadības daļas ražošanas dispečeram pa tālr. [..]. 

1.6. Pēc ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas 

Uzņēmējs nodrošina to novērošanu visā darbu uz ceļiem veikšanas laikā. Konstatējot uzstādīto 

tehnisko līdzekļu vai apzīmējumu bojājumu vai iztrūkumu, Uzņēmējs nekavējoties nodrošina 

bojāto vai iztrūkstošo tehnisko līdzekļu vai apzīmējumu aizvietošanu, izņemot gadījumus, kad 

attiecīgo tehnisko līdzekļu uzstādīšanu nodrošina Pasūtītājs. 

1.7. Pasūtītājs ar telefona vai e-pasta starpniecību informē Uzņēmēju par ūdensvada un/vai 

kanalizācijas remonta darbu pabeigšanu. 

1.8. Pēc 1.7.punktā minētā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas Uzņēmējs ne ilgāk kā 2 (divu) 

stundu laikā nodrošina seguma atjaunošanas darbu uzsākšanu. 

1.9. Ja satiksmes organizāciju nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs ceļa seguma atjaunošanas darbus 

veic ar Pasūtītāja uzstādītajiem ceļa satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. 

1.10. Ja satiksmes organizāciju nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs nekavējoties pēc ceļa seguma 

atjaunošanas darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam 1.5.punktā noteiktā kārtībā. 

1.11. Saskaņā ar Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.106 “Rīgas 

transporta būvju aizsardzības noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ielas segums pēc 

avārijas likvidēšanas jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā - ne ilgāk par vienu 

diennakti 1. un 2.kategorijas ielās un ielās, kurās ir sabiedriskā transporta satiksme, ne ilgāk 

par 3 diennaktīm - 3.kategorijas ielās, ne ilgāk par 5 diennaktīm - pārējās ielās, skaitot no 

1.7.punktā minētā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas (Gadījumā, ja nav pieejams karstais 

asfalts, seguma atjaunošana jāveic ar auksto asfaltu), izņemot šādus gadījumu: 

1.11.1. Gadījumā, ja Rīgas domes Satiksmes departaments ir saskaņojis Darbu izpildes 

termiņu, kas pārsniedz Saistošajos noteikumos noteiktos maksimālos Darbu izpildes 

termiņus, Uzņēmējs Darbus veic Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajos 

termiņos. Par šādu Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojumu Uzņēmējam 

nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

1.12. Uzņēmējam jāierodas objektā ar seguma atjaunošanas darbu izpildei nepieciešamo 

aprīkojumu, materiāliem un mehānismiem. 

1.13. Uzņēmējs pirms seguma atjaunošanas darbu uzsākšanas pārbauda grunts sablīvējumu. Ja tas 

atbilst normām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vai pasūtītāja ārpakalpojumu uzņēmums paraksta 

pieņemšanas – nodošanas aktu par būvbedres gatavību seguma atjaunošanai (saskaņā ar 

Līguma Pielikumu Nr.4). 

1.14. Pēc akta par būvbedres gatavību seguma atjaunošanai parakstīšanas Uzņēmējs uzņemas pilnu 

atbildību par seguma kvalitāti visā garantijas periodā, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti, 

tai skaitā, Saistošie noteikumi. 

https://likumi.lv/ta/id/1492#piel1
https://likumi.lv/ta/id/1492#piel2
https://likumi.lv/ta/id/1492#piel3
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1.15. Uzņēmējs nodrošina ceļu (ietvju) segumu atjaunošanas darbus. 

1.16. Pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs nodod atjaunoto ielas vai ietves segumu ar aktu Rīgas 

domes Satiksmes departamentam atbilstoši Saistošajiem noteikumiem un citiem spēkā 

esošajiem normatīviem aktiem un iesniedz Pasūtītājam minēto aktu kopijas. 

1.17. Ja ceļa seguma atjaunošanas darbi: 

1.17.1.  tiek veikti nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos, kā tas ir noteikts Saistošajos 

noteikumos, Uzņēmējs: 

1.17.1.1. nodrošina aukstā asfalta uzklāšanu, kā arī uzklātā aukstā asfalta nomaiņu 

līdz nākamā gada 15.maijam; 

1.17.1.2. gadījumos, ja rodas iesēdums, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina 

aukstā asfalta atjaunošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

1.17.2. nav veicami pilnā apjomā, kā tas ir noteikts Saistošajos noteikumos (Tehniskās 

specifikācijas 1.11.1.punktā noteiktajā gadījumā), tad Uzņēmējs nodrošina karstā 

asfalta seguma uzklāšanu būvbedrē. Uzņēmējs veic pilnu ceļa seguma atjaunošanu 

(saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem) Rīgas domes Satiksmes departamenta 

noteiktajā termiņā. 

1.18. Uzņēmējs nodrošina aprīkojuma, materiālu un mehānismu piegādi objektā par saviem 

līdzekļiem. 

1.19. Uzņēmējs nodrošina objekta sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas. 

1.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu organizācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām darba 

aizsardzības, ugunsdzēsības un veselības aizsardzības institūciju prasībām. 

1.21. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja Uzņēmējs neievēro 1.20.punktā minētās prasības. 

1.22. Par Darbu pabeigšanu Uzņēmējs ziņo Pasūtītāja [..]; 

1.23. Uzņēmējs reizi mēnesī līdz 15.datumam iesniedz Pasūtītājam: 

1.23.1. Darbu atskaiti (papīra formātā, kura sagatavota saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.3); 

1.23.2. Darbu foto fiksācija (elektroniski uz CD), kur skaidri redzams: 

− seguma atjaunošanas vieta pirms Darbiem; 

− segumu atjaunošanas vieta pēc Darbiem; 

1.23.3. Darbu shēma (elektroniski uz CD). 

 

2. Darbu izpildes normatīvās prasības:  

2.1. VAS “Latvijas valsts ceļi” “Ceļu specifikācijas 2017”; 

2.2. Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju 

aizsardzības noteikumi”. 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas ūdens” 

 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

D.Kalniņa 

Uzņēmējs: 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE” 

 

 

__________________________ 

Ģenerāldirektors 

E.Mamedovs 
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Pielikums Nr.2 

 

Tāme 

 

Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Cenas, EUR, 

bez PVN 

   Trotuāri  un  ietves     

1.1. Ietvju seguma atjaunošana (tips Nr.1ai) m2  21,52 

1.1.1. karstais asfalts AC 8 surf - 4cm m2 13,05 

1.1.2. nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 vai 0/45 -12 cm m2 8,47 

1.2. 
Ietvju seguma atjaunošana (tips Nr.1bi – ar atļautu 

autotransporta stāvēšanu) 
m2  24,09 

1.2.1. karstais asfalts AC 8 surf - 4cm m2 14,36 

1.2.2. minerālmateriālu maisījums 0/56 vai 0/45 -14 cm m2 9,73 

1.3. 
Ietvju seguma atjaunošana, (tips Nr.2ai – ar cementbetona 

bruģi) 
m2  30,87 

1.3.1. betona bruģakmeņi - 6-8cm m2 18,55 

1.3.2. 
smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) vai grants pēc Ceļu 

specifikāciju 2015 punkta 5.1.4. - 4 cm 
m2 3,85 

1.3.3. nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 12cm m2 8,47 

1,4 
Ietvju seguma atjaunošana, (tips Nr.2bi – ar cementbetona 

bruģi) 
 m2 30,27 

1.4.1. betona bruģakmeņi - 6cm m2 17,46 

1.4.2. 
minerālmateriālu(šķembu) maisījums 0/8mm vai grants pēc 

Ceļu specifikāciju 2015 punkta 5.1.4. - 3 līdz 5 cm 
m2 4,34 

1.4.3. nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 12cm m2 8,47 

  Braucamās daļas atjaunošana    

1.5. 1. un 2. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.1a) m2  88,37 

1.5.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm m2 16,47 

1.5.2. karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin - 6cm m2 18,70 

1.5.3. karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base - 10cm m2 23,20 

1.5.4. 
minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/32 vai 0/45 - 

12cm 
m2 13,92 

1.5.5. 
minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/63ps vai 

0/56ps vai 0/45ps - 25cm 
m2 16,08 

1.6. 1. un 2. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.1ac) m2  94,38 

1.6.1. karstā asfalta dilumkārta AC 16 surf - 4cm m2 16,27 

1.6.2. karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin - 7cm m2 20,06 

1.6.3. karstā asfalta apakškārta AC 32 base - 15cm m2 25,74 

1.6.4. 
minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/32 vai 0/45 - 

15cm 
m2 14,96 

1.6.5. 
minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/63ps vai 

0/56ps vai 0/45ps - 30cm 
m2 17,35 

1.7. 3. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.2a) m2 71,46 

1.7.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm m2 15,70 

1.7.2. karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin - 6cm m2 17,90 

1.7.3. karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base - 8cm m2 22,34 
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Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Cenas, EUR, 

bez PVN 

1.7.4. 
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 

25cm 
m2 15,52 

1.8. 4. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.3a) m2 46,60 

1.8.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm m2 14,72 

1.8.2. karstā asfalta seguma apakškārta AC 22 base - 6cm m2 16,91 

1.8.3. 
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 

25cm 
m2 14,97 

1.9. 4. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.3b) m2 41,37 

1.9.1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 5cm m2 23,51 

1.9.2. 
minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 

20cm 
m2 17,86 

1.10. Brauktuve ar dabīgā akmens bruģi (tips Nr.4) m2 36,94 

1.10.1. kaltais bruģakmens - 18cm m2 19,81 

1.10.2. smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 7 cm m2 4,37 

1.10.3. minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 20cm m2 12,76 

1.11. Brauktuve ar cementbetona bruģi (tips Nr.5) m2 37,88 

1.11.1. betona bruģakmeņi - 8cm m2 21,07 

1.11.2. smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 4 cm m2 4,05 

1.11.3. minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 20cm m2 12,76 

1.12. 
Brauktuve ar nesaistīta minerāla materiāla segumu (tips 

Nr.6) 
m2 17,87 

1.12.1. minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 m2 17,87 

1.13. 
Asfaltbetona (asfalta) seguma atjaunošana ar auksto 

asfaltu nepiemērotos klimatiskos apstākļos 
m2 28,92 

  Zaļās zonas atjaunošana    

1.14. Zaļās zonas atjaunošanas konstrukcija (tips Nr.1) m2 8,26 

  Citi darbi    

1.15. Braucamās daļas ceļa apmaļu atjaunošana t.m 28,92 

1.16. Ietvju apmaļu atjaunošana t.m 17,54 

1.17. Komunikāciju aku lūku regulēšana gab. 124,81 

1.18. „Peldošo” aku lūku regulēšana  gab. 90,55 

1.19. „Peldošo” kapju regulēšana gab. 79,23 

1.20. Asfaltbetona seguma malu apzāģēšana t.m 4,73 

1.21. 
Asfaltbetona seguma savienojuma šuvju aizpildīšana ar 

bitumenu 
t.m 4,95 

1.22. Asfaltbetona bojātā asfalta apciršana ar kompresoru m2 12,24 

1.23. Ceļa horizontālo apzīmējuma atjaunošana t.m 12,61 

1.24. Atkritumu novākšana m3 59,77 

1.25. Asfaltbetona seguma gruntēšana ar bitumenu m2 1,24 

1.26. Asfaltbetona seguma frēzēšana m2 10,06 

2 Satiksmes organizācija    

2.1. Darba vietas aprīkošana uz 1. un 2.kategorijas ielu posmiem    

2.1.1. 
 -  ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā (neieskaitot tramvaja 

sliežu klātni) 
Objekts 247,97 
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Nr.  Darba nosaukums 
Mēr 

vien. 

Cenas, EUR, 

bez PVN 

2.1.2.  -  ar 2 un vairāk braukšanas joslām katrā virzienā Objekts 486,37 

2.1.2.  -  ar sadalošo joslu Objekts 486,37 

2.2. Darba vietas aprīkošana uz 3.kategorijas ielu posmiem:    

2.2.1. 
 -  ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā (neieskaitot tramvaja 

sliežu klātni) 
Objekts 249,62 

2.2.2.  -  ar 2 un vairāk braukšanas joslām katrā virzienā Objekts 446,64 

2.2.3.  -  ar sadalošo joslu Objekts 434,97 

2.3. Darba vietas aprīkošana uz 4.kategorijas ielu posmiem Objekts 181,78 

2.4. 1. un 2.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai krustojums) Objekts 800,63 

2.5. 3.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai krustojums) Objekts 481,65 

2.6. 4.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai krustojums) Objekts 330,23 

2.7. 

Darba vietas aprīkošana 1. vai 2.kategorijas ielu krustojumos 

vai ielas posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 metriem 

no ielu krustojuma 

Objekts 514,54 

2.8. 

Darba vietas aprīkošana 3. un 3., vai 3. un 4.kategorijas ielu 

krustojumā vai ielas posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 

20 metriem no ielu krustojuma 

Objekts 331,64 

2.9. 

Darba vietas aprīkošana 4. un 4.kategorijas ielu krustojumā 

vai ielas posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 metriem 

no ielu krustojuma 

Objekts 276,23 

2.10. 

Darba vietas aprīkošana uz gājēju un velosipēdistu ielām 

Vecrīgā vai Darba vietas aprīkošana gadījumos, kad darbi tiek 

veikti citu remontdarbu vai ielas rekonstrukcijas sastāvā (t.i. 

posma aprīkošana ar ceļa zīmēm ir nodrošināta no cita 

pasūtītāja puses) 

Objekts 235,46 

2.11. Darba vietas aprīkošana uz veloceliņa un/vai ietves Objekts 188,89 

2.12. 
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegšana ielas 

posmā 
Objekts 146,69 

2.13. 
Mobilizācijas izdevumi (ja izsaukums tiek atcelts 2 stundu 

laikā no pieteikuma brīža) 
Objekts 78,77 

2.14. Satiksmes organizācijas shēmu izstrāde Objekts 142,53 

2.15. RDSD rakšanas atļauju noformēšana un saskaņošana Vienība 32,78 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas ūdens” 

 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

D.Kalniņa 

Uzņēmējs: 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE” 

 

 

__________________________ 

Ģenerāldirektors 

E.Mamedovs 
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Pielikums Nr.3 

 

 

 

Akts Nr.2 (paraugs) 

 

Akts Nr.________ 

Par 201_.gada ________ izpildīto darbu pieņemšanu 

      

      

      

Pasūtītājs 

SIA "Rīgas ūdens"  

Reģ. Nr. 40103023035 

      

 

       

Uzņēmējs         

      

      

      

Darbs 

izpildīts 
20___. gada ___.____________       

 

Veikto Darbu apraksts                       Ceļa seguma atjaunošana 

       

Līgums Nr.     

No 201_.g. ___._____________      

            

Nr. Izmaksu postenis Mērv. 
Daudz- 

ums 

Cena, 

EUR 

Summa,                            

EUR 

1 
__.kategorijas ielu brauktuves (tips 

Nr.__) m    

2 

Komunikāciju aku lūku 

regulēšana gab.    

3 Satiksmes organizācija     

3.1. 

Darba vietas aprīkošana uz 

__.kategorijas ielu posma     

4 

Atkritumu novākšana un 

utilizēšana  t    

5 Kopā  (1+2+3+4):      

     

   

      

      

Darbus Nodeva:                                   Pieņēma:    

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 
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Pielikums Nr.4 

 

 

 

 

Akts Nr.1 (paraugs) 

Objekta nodošanas - pieņemšanas Akts Nr.___ 

 

 

Objekta adrese: 

 

 

Veicamais darbs:  

 

 

 

 

 

Objekts nodots Uzņēmējam: 201_. gada “___” __________   plkst._____ 

 

 

 

 

Objektu nodeva:      Objektu pieņēma: 
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 Pielikums Nr.5 

 

 

 

 

IZZIŅA (paraugs) 

Par izpildītiem darbiem un izdevumu vērtību 

201_.gada ______ mēnesī. 

 

Līguma Nr., 

datums, SIA 

"Rīgas ūdens": Līgums Nr. 

Līguma Nr., 

datums,  Līgums Nr. 

Līguma 

priekšmets: 

Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas 

likvidācijas darbu pabeigšanas Rīgā un Rīgas rajonā un satiksmes organizācijas 

ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas darbu un ceļa segumu 

atjaunošana 

PASŪTĪTĀJS : 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035 

  

     

UZŅĒMĒJS:  

        

        

        
A Iepriekš izpildīto darbu vērtība no Līguma sākuma, EUR bez PVN:  

    Atskaites periodā izpildīto darbu vērtība 

    # Akta 

Nr. 

Struktūrvienības nosaukums Seguma 

atjaunošana 

Satiksmes 

organizācija 

Kopā 

    1  

Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc ūdensvada 

tīklu remonta un avārijas likvidācijas darbiem, 

EUR bez PVN    

        

    2  

 Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc 

kanalizācijas tīklu remonta un avārijas 

likvidācijas darbiem, EUR bez PVN    

B 

Kopā atskaites periodā izpildīto darbu vērtība, EUR bez 

PVN:      
C Kopā izpildīto darbu vērtība no Līguma sākuma (A+B), EUR bez PVN:  

 

 

Uzņēmējs:       Pasūtītājs: 
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 Pielikums Nr.6 

 

 
 

Rīkojuma paraugs par atbildīgas personas būvlaukumā norīkošanu 

 

 

Pretendenta nosaukums 

Adrese 

Reģistrācijas numurs 

 

201_. gada ____.____________________ 

 

RĪKOJUMS Nr._______________ 

 

 

Par pienākumu sadali 

 

 

Norīkot būvdarbu vadītāju (vārds, uzvārds), p.k. ___________________, būvprakses sertifikāts 

Nr._______________________, izdots _____. gada ____._____________, kā atbildīgo 

personu ceļa segumu atjaunošanas darbu veikšanai  (Pretendenta nosaukums) objektos, kā arī 

kā atbildīgo personu par darba drošību, ugunsdrošību un kravu drošu pārvietošanu objektos. 

 

 

(Pretendenta nosaukums) 

(Paraksttiesīgās personas amats) (Paraksttiesīgās personas vārda 

pirmais burts.uzvārds) 

     (zīmogs) 

 

 

 

 

Ar rīkojumu iepazinos (Norīkotās personas vārda pirmais 

burts.uzvārds) 
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Pielikums Nr.7 

 

PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu saraksts veikt Darbu pasūtījumus 

 

[..] 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas ūdens” 

 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

D.Kalniņa 

Uzņēmējs: 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE” 

 

 

__________________________ 

Ģenerāldirektors 

E.Mamedovs 
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Pielikums Nr.8 

 

PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu saraksts nodot objektus,  

parakstot Aktus Nr.1 

 

[..] 

 

Pasūtītājs: 

SIA „Rīgas ūdens” 

 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja 

D.Kalniņa 

Uzņēmējs: 

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE” 

 

 

__________________________ 

Ģenerāldirektors 

E.Mamedovs 

 

 

 

 


