pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2018.gada 27.decembra
lēmumu Nr.280 (protokols Nr.13, 5.§)

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2.3-1/18/____ (Projekts)
Aizkrauklē, 2018.gada ___.decembrī
Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000074812, adrese: Lāčplēša iela 1A,
Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, domes priekšsēdētāja vietnieka Eināra ZĒBERGA
personā, kurš darbojas uz novada pašvaldības Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS),
no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” reģistrācijas Nr.48703000438,
adrese: Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, valdes locekļa Zemgusa
VĪTOLIŅA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS), no otras
puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE / -ES, saskaņā ar Publisko iepirkuma
likuma 4.panta pirmo daļu, pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2018.gada 28.decembra
lēmumu Nr.280 (protokols Nr.13.,5.§) noslēdz sekojošu līgumu:
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1. Līguma priekšmets.
PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS apņemas veikt Aizkraukles novada ielu un ceļu
ziemas apkopi 2019.gada ziemas sezonā, saskaņā ar apkopes zonas sarakstu (turpmāk
tekstā – DARBI), saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem, tehnisko specifikāciju un
UZŅĒMĒJA Piedāvājumu, kas pievienots līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma cena.
Par darba izpildīšanu PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt UZŅĒMĒJAM atlīdzību saskaņā ar
finanšu izcenojumiem, kas noteikti cenu tabulās, kas pievienoti līgumam, saskaņā ar līguma
nosacījumiem. Mainoties veicamo darbu apjomam, līguma cena tiek pārrēķināta atbilstoši
norādītiem izcenojumiem. Viena etapa izmaksas saskaņā ar cenu tabulām ir mainīgas
atkarībā no etapu skaita un apjoma.
Šajā Līgumā paredzēto Darbu kopējā cena bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir līdz
60000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro), un 21% pievienotās vērtības nodoklis PVN 21 %
12600,00 euro, kopējā līguma summa ar PVN ir līdz 72 600,00 euro.
Izcenojumi var tikt pārrēķināti, rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, ja būtiski mainās degvielas
cenas.
3. Darbu izpildes termiņš un noteikumi.
UZŅĒMĒJS apņemas visus darbus veikt no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada
31.decembrim.
UZŅĒMĒJAM darbu veikšanas laikā jāievēro Pasūtītāja norādījumi par darbu izpildes
secību un organizāciju ciktāl tie nav pretrunā ar cenu tehniskās specifikācijas sākotnējiem
nosacījumiem, kā arī darba aizsardzības normu un vides aizsardzības pasākumu ievērošanu,
garantējot iespējami mazāka kaitējuma nodarīšanu apkārtējai videi. Darbi ir jāveic saskaņā
ar Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām darba sanitārajām, vides
aizsardzības un ceļu uzturēšanas normām.
4. Maksājumu veikšanas kārtība.
PASŪTĪTĀJS samaksu par izpildītajiem darbiem veiks šādā kārtībā:

4.1.1. Pasūtītājs par izpildītajiem darbiem samaksu veic ne biežāk, kā vienu reizi mēnesī par
iepriekšējā kalendārā mēneša periodu, saskaņā ar abu pušu parakstītiem darbu
pieņemšanas nodošanas aktiem un iesniegto rēķinu 10 darba dienu laikā.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības.
5.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums:
5.1.1. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
5.1.2. pieņemt darba izpildes ziņojumus no UZŅĒMĒJA;
5.1.3. parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darbu akceptēšanas šajā līgumā noteiktajā
kārtībā.
6. Uzņēmēja pienākumi un tiesības.
6.1. UZŅĒMĒJAM ir pienākumi un tiesības:
6.1.1.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām
personām u.c.).
6.1.2. uzņemties atbildību par darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem;
6.1.3.veikt darbu uzskaiti ziemas dienesta žurnālā,
6.1.4.pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību piesaistīt apakšuzņēmēju.
7.Kvalitāte.
7.1. UZŅĒMĒJS garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka
UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM vai trešajām
personām rodas vai var rasties neatbilstības gadījumā.
8. Darba nodošana – pieņemšana.
8.1. Par veikto darbu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM nodošanas pieņemšanas aktu divos
eksemplāros, kurš PASŪTĪTĀJAM 5 darba dienu laikā jāpārbauda un jāparaksta, ja tas
atbilst līguma noteikumiem.
8.2. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās pieņemt darbu, tad puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots
saraksts par trūkumu novēršanu un to termiņiem. Trūkumus UZŅĒMĒJS novērš par saviem
līdzekļiem.
9. Izmaiņas līgumā.
9.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas jebkurā no Līguma daļām. Ikviena
Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai
papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ja līguma izpildes brīdī UZŅĒMĒJS sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē darba
izpildi, tas nekavējoši paziņo PASŪTĪTĀJAM par aizkavēšanās faktu, par tā ilgumu un
iemesliem.
10. Līgumsods.
10.1. Ja UZŅĒMĒJS nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un noteiktos laikos,
UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM par katru pārkāpuma faktu līgumsodu 3% no nokavēto
darbu cenas, ko PASŪTĪTĀJS ar savstarpējo norēķinu aktu ir tiesīgs ieturēt no norēķina.
Līgumsods nevar pārsniegt 10% no līgumcenas.
10.2. Ja PASŪTĪTĀJS nav veicis savlaicīgi maksājumus, PASŪTĪTĀJS maksā Uzņēmējam par
katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0.1% no kavējuma summas.
11. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ.
11.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
11.2. PASŪTĪTĀJS var ar rakstveida paziņojumu UZŅĒMĒJAM par saistību neizpildīšanu, lauzt
visu Līgumu vai tā daļu:
11.2.1. ja UZŅĒMĒJS neizpilda visus Darbus vai kādu to daļu saskaņā Līgumā noteiktajā
kārtībā un pēc rakstiska brīdinājuma turpina nepildīt;
11.2.2. ja UZŅĒMĒJS nespēj izpildīt jebkuras citas saistības saskaņā ar Līgumu;

11.3..Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par
faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
12. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība.
12.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
12.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā
Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
12.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanas normām.
13. Līguma noslēgšana un spēkā esamība.
13.1. Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 3 (trīs) lapām un 1 pielikuma
- tehniskās specifikācijas, cenu tabulām
uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos)
oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie UZŅĒMĒJA
un viens pie PASŪTĪTĀJA.
13.2. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.
13.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim,
kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma izpildes atlikšanu, vai arī līdz brīdim, kad
kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.
Pasūtītājs:

Aizkraukles novada pašvaldība
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Uzņēmējs:

SIA „ Aizkraukles KUK”
Reģ. Nr.48703000438
Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles
nov., LV-5101
Banka: A/S „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV49 UNLA 0035 9001 3060 3
Valdes loceklis Z.Vītoliņš

1.pielikums

Tehniskā specifikācija
Aizkraukles novada ielu un ceļu ziemas apkope.

AIZKRAUKLES NOVADA IELU UN CEĻU APKOPES NOTEIKUMI 2019. GADA ZIEMAS
SEZONĀ
1. Darbu apjomi
1.1.
A1 uzturēšanas klases ielas- 12,905 km, t.sk krustojumi
1.2.
B uzturēšanas klases ielas 7,777 km, t.sk. krustojumi
1.3.
C uzturēšanas klases ielas 7,878 km, t.sk. krustojumi
1.4.
Ietves 11,94 km
1.5. Laukumi un autostāvvietas 23780 m2
1.6.
Sniega izvešana pēc nepieciešamības līdz 1km attālumam.
1.7.
Ielas „Lielziedos” pēc pasūtītāja norādījuma līdz 10km.
1.8.
Ceļi Aizkraukles pagasta teritorijā 47,595 km
2. Apkalpošanas laiks:
2.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 5.00 -23.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz
uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
2.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 6.00- 21.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz
uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
2.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 7.00- 20.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz
uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus
2.4. Ietves- 5.00-23.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg
vairāk kā 2 apkopes termiņus
2.5. I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums- 5.00-23.00, vai ilgāku laika
periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus
2.6. II kopšanas klases autostāvvietas 6.00-21.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais
darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus
2.7. III kopšanas klases autostāvvietas- pēc Pasūtītāja norādījuma.
2.8. Ceļi pagasta teritorijā atbilstoši kopšanas klasei un normatīvo aktu prasībām
3. Tīrīšanas termiņi:
3.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 3 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā
līdz 2 cm.
3.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 5 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā
līdz no 5 līdz 7cm)
3.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 7 stundas no sniega slāņa izveidošanās biezumā 8 līdz
10 cm.
3.4. Ietves- 3.stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā līdz 3 cm.
3.5. I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums- 3 stundu laikā no sniega slāņa
izveidošanā biezumā līdz 2 cm.
3.6. II kopšanas klases autostāvvietas- 5 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā no 5 līdz
7cm
3.7. III kopšanas klases autostāvvietas- 5 stundu laikā no Pasūtītāja norādījuma saņemšanas
3.8. Ceļi pagasta teritorijā atbilstoši kopšanas klasei un normatīvo aktu prasībām
4. Termiņi slīdamības novēršanai:
4.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 2 stundu laikā no slīdamības izveidošanās brīža
4.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 3.stundu laikā no slīdambas izveidošanās brīža
4.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi- pēc Pasūtītāja norādījuma
4.4. Ietves- 2 stundu laikā no slīdamības izveidošanās brīža.

5.4. Pilsētas centrālais laukums un autostāvvietas – pēc Pasūtītāja norādījuma
5. Apkopes apjomi:
5.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi- tīrīšana un/vai kaisīšana visā platībā, t.sk.
iebrauktuves, autobusu pieturas, kabatas atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem. Sniega
izvešana un transportēšana līdz attālumam 1km atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
5.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi- tīrīšana un/vai kaisīšanavisā platībā, t.sk. iebrauktuves,
autobusu pieturas, kabatas atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
5.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi- tīrīšana visā platībā, t.sk. iebrauktuves un kabatas
atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem. Kaisīšana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
5.4. Ietves- tīrīšana un/vai kaisīšana visā platībā atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
5.5. I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums
5.5.1. Autostāvvietas- tīrīšana visā platībā, kaisīšana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un
iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
5.5.2. Pilsētas centrālais laukums- tīrīšana visā platībā, kaisīšana atbilstoši pasūtītāja
norādījumiem. Sniega izvešana no autostāvvietām pilsētas centrālajā laukumā un transportēšana līdz
1km attālumam atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
5.6. II kopšanas klases autostāvvietas- tīrīšana visā platībā atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem
nosacījumiem.
5.7. III kopšanas klases autostāvvietas- tīrīšana saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši
iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.

6. Apkopes kvalitāte darbu pabeidzot
sniega slānis
A1 uzturēšanas klases ielas
un krustojumi
Segums bez sniega vai ledus,
vai starp risām irdens sniegs ar
smilts-sāls maisījumu ne vairāk
kā 1cm biezumā, krustojumi
tīri (20m uz katru brauktuves
pusi)
B uzturēšanas klases ielas un
krustojumi
Piebraukta vai sasaluša sniega
biezums līdz 4 cm , starp risām
irdens sniegs līdz 2cm
biezumam
C uzturēšanas klases ielas un
krustojumi
Piebraukta vai sasaluša sniega
slānis biezumā līdz 6 cm

virsma
risas
Līdzena, kaisīta, gar malām pieļaujams Ne dziļākas par
irdens sniegs platumā līdz 50cm, biezumā 1cm no irdena
līdz 3cm, iebrauktuves ar irdenu sniegu ne sniega
biezāku par 3 cm, slīdamība minimāla

Ietves
Blīva sniega slānis biezumā līdz
1 cm.
I kopšanas klases
autostāvvietas un pilsētas
centrālais laukums
Segums bez sniega vai ledus,
vai ar piebrauktu sniegu ne
biezāku par 1 cm

Gluda, kaisīta, gar ietves malām sniega
vaļņi līdz 50 cm augstumam

Līdzena, kaisīta, gar malām irdens sniegs
platumā līdz 50 cm no brauktuves malas, Risas līdz 2 cm
biezumā līdz 5cm iebrauktuvēs irdens dziļumā
sniegs līdz 5 cm, gar brauktuves malām
sniega valnis ar augstumu līdz 30 cm
Ar atsevišķām bedrēm, gar ielas malām Risas līdz 6 cm
irdena sniega slānis biezumā līdz 10 cm, dziļumā
iebrauktuvēs irdens sniegs līdz 10 cm
biezumam, gar brauktuves malām sniega
valnis ar augstumu līdz 50 cm.

Gluda, kaisīta, gar brauktuvju un
stāvlaukumu malām sniega vaļņi līdz 50 cm
augstumam.

-

-

II kopšanas klases
Ar atsevišķām bedrēm, gar stāvlaukumu
autostāvvietas
malām sniega vaļņi augstumā līdz 70 cm.
Blīva sniega slānis biezumā līdz
4 cm
III kopšanas klases
autostāvvietas
Blīva vai irdena sniega slānis
biezumā līdz 4 cm vai
Kvalitātes prasības samazinās, ja
- sniegs snieg atkārtoti diennakts laikā vai ilgāk par divkārtēju apkopes termiņu:
- gaisa temperatūra pazeminās zem - 8°C
7. Kaisīšanas kvalitāte
7.1A1 un B uzturēšanas klases ielas platības kaisīšana ar smilts- sāls maisījumu izkaisītu
vienmērīgi visā brauktuves platumā
7.2. C uzturēšanas klases ielas kaisīšana ar smilts- sāls maisījumu atbilstoši Pasūtītāja
norādījumiem
7.3. A1 uzturēšanas klases ielas kaisīšana ar mitrināto sāli ar intensitāti, kas nodrošina
vēlamo efektu 0,5 līdz 1 stundas laikā.
8. Prasības pielietojamajam materiālam
8.1. Kaisāmajā materiālā smiltij un jābūt sajauktam vienmērīgi, sāls saturs maisījumā ne
mazāk kā 120 kg/m3.
8.2. Sāls graudu izmērs maisījumā ne lielāks par 6,3mm.
8.3. Māla saturs smiltī ne lielāks par 1%.
9. Prasības izpildāmajam darbam.
9.1. Sniegs no ielu vidus jānotīra uz malām pāri apmalēm nebojājot tās. Ja nav iespējams
sniegu novietot aiz apmales, tas jāpārvieto līdz piemērotai sniega novietošanas vietai, kur tas
netraucē autotransporta kustības organizācijai un gājējiem.
9.2. Tīrot sniegu no ielu brauktuvēm nedrīkst tikt bojāts ielu segums un aprīkojums,
apakšzemes komunikāciju aku vāki, apmales, apzaļumošanas elementi. Darbu veicējs ir materiāli
atbildīgs par ielu segumam, aprīkojumam, komunikācijām un apzaļumošanas elementiem
nodarītajiem bojājumiem.
9.3. Vienlaicīgi ar ielas tīrīšanu jāiztīra visas ielai pieguļošās autobusu pieturas, ielu
nobrauktuves un krustojumi. Sniega valnis no krustojuma, nobrauktuves, gājēju pārejas vai autobusa
pieturas jāpārvieto zālāja zonā. Kategoriski aizliegts no brauktuvēm un autostāvvietām notīrīto
sniegu novietot platībās ar daudzgadīgajiem dekoratīvo krūmu un puķu stādījumiem.
9.4. Līdz augsnes sasalšanai ar kopšanas tehniku nedrīkst iebraukt zaļajā zonā.
9.5. Darbu izpildītājs iekārto un aizpilda ziemas dienesta žurnālu. Darbu pieņemšanas
noteikumi konkretizējami līguma slēgšanas laikā, balstoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu.
9.6. Ja pasūtītāja finanšu resursi neļauj uzturēt ielas atbilstoši šiem noteikumiem, apkopes
kopšanas klases samazinās vai no apkopes izslēdzamas platības ar mazu kustības intensitāti.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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