
1 

 

LĪGUMS Nr.2-5/15/86 
Vasaras puķu stādīšana un to uzturēšana Jelgavas pilsētas puķu podos un traukos 

Jelgavā          2015.gada 12.maijā 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja pienākumu izpildītājas Sandras Liepiņas personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores I. Škutānes 21.04.2015. 

rīkojumu Nr.158-ip, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

„I. Tiesneses individuālais uzņēmums”, reģistrācijas Nr. 48502005327, tās īpašnieces 

Ineses Tiesneses personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 

katrs atsevišķi un kopā tekstā saukti Līdzēji, 

saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes rīkotā iepirkuma ID Nr.JPD2015/76/MI „Vasaras puķu 

stādījumu veikšanas un uzturēšanas pakalpojumi Jelgavas pilsētas puķu podos un traukos” 

(turpmāk – iepirkums) rezultātiem (iepirkuma komisijas 2015.gada 6.maija lēmums) un 

Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam (turpmāk – piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt vasaras puķu stādījumu ierīkošanas un 

uzturēšanas pakalpojumus Jelgavas pilsētas puķu podos un traukos, turpmāk – 

Pakalpojums. 

1.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), 

„Pakalpojumu daudzumu un izmaksu saraksts” (2. pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena ir 29 107,95 euro (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņi euro, 95 centi), 

turpmāk – Līgumcena, un PVN 21% (divdesmit viens procents) 6 112,67 euro (seši tūkstoši 

viens simts divpadsmit euro, 67 centi), kas kopā ir Līguma summa 35 220,62 euro (trīsdesmit 

pieci tūkstoši divi simti divdesmit euro, 62 centi). 

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par faktiski paveiktajiem Pakalpojuma apjomiem 

saskaņā ar „Pakalpojumu daudzumu un izmaksu saraksts” (2.pielikums) noteiktajiem vienību 

izcenojumiem. 

2.3. Izpildītājs Līguma darbības laikā nav tiesīgs mainīt Līguma 2. pielikumā „Pakalpojumu 

daudzumu un izmaksu saraksts” noteiktos Pakalpojuma vienību izcenojumus. 

2.4. Samaksu Pasūtītājs veic katru kalendāro mēnesi, kurā tiek sniegts Pakalpojums, pārskaitot 

naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas, kuru Izpildītājs iesniedz par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) 

datumam, pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 

2.5. Pasūtītājs pieņem katrā mēnesī veikto Pakalpojuma apjomu ar pieņemšanas – nodošanas 

aktu, ko paraksta abu Līdzēju atbildīgās personas. Ja pie Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas 

tiek konstatēts, ka Pakalpojums izpildīts nekvalitatīvi, Līdzēji sastāda defektu aktu, kurā norāda, 

kādi ir trūkumi un vienojas par to novēršanu uz Izpildītāja rēķina un trūkumu novēršanas laiku. 

3. Līguma termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību 

izpildei. 

3.2. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu no 2015.gada 12.maija līdz 2015.gada 

30.oktobrim. 
3.3. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam, ja Izpildītājs neievēro 

Līguma 3.2.apkšpunktā noteiktos termiņus. 

4. Līdzēju pārstāvji Līguma izpildē 

4.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze 

Gamorja, tālrunis 63084482. 
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4.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Inese Tiesnese, tālrunis [..]. 

4.3. Līdzēju pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes organizēšanu un uzraudzīšanu.  

5. Pasūtītāja un Izpildītāja pienākumi un atbildība 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 

5.1.1. pasūtīt konkrēto Pakalpojuma apjomu, nosūtot Izpildītājam pieteikumu elektroniski 

(turpmāk – Pieteikums), izmantojot Pasūtītāja Problēmu uzskaites un kontroles sistēmu 

(PUKS). Pasūtījumu veidlapa tiek automātiski izveidota minētā programmā, saskaņā ar 

Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums);  

5.1.2. pieņemt kvalitatīvi izpildītos Pakalpojuma apjomus un samaksāt par tiem Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic ar savu tehniku, darba rīkiem, darba apģērbu un nodrošina 

sevi ar nepieciešamo degvielu un visiem pārējiem resursiem, kas nepieciešami kvalitatīvai 

Pakalpojuma izpildei. 

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs: 

5.3.1. par Pakalpojuma kvalitātes, izmantojamo tehnoloģiju un citu parametru atbilstību Līguma 

prasībām; 

5.3.2. par zaudējumiem, kas tā vainas dēļ radušies Pakalpojuma izpildes gaitā, kā arī, ja netiek 

ievēroti Līguma nosacījumi; 

5.3.3. par darba, vides un uguns drošības organizāciju, darba vietas aprīkošanu un drošības 

noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un par prasījumiem no trešajām personām, 

kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā. 

5.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Pakalpojuma apjomu, 

saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums). 

6. Līgumsods 

6.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Pasūtītāja, ja tiek kavēti maksājumi par 

Pakalpojumu, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma summas par 

katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neveiktā maksājuma 

summas. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcināts konkrētam Pakalpojuma 

apjomam Pasūtītāja noteiktais izpildes termiņš, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

neizpildīto Pakalpojuma apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no neizpildīto Pakalpojuma apjoma summas. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) prasību 

neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, 50 euro (piecdesmit 

euro) apmērā par katru gadījumu. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākas pildīšanas. 

6.5. Izpildītājs samaksā līgumsodu uz Pretenzijas pamata 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā 

no Pretenzijas saņemšanas dienas no Pasūtītāja. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt 

Izpildītājam maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

7. Izpildītāja apakšuzņēmēji 

7.1. Pakalpojuma veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. 

7.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām. 

7.3. Par apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu vismaz 3 (trīs) dienas 

iepriekš jāinformē Projekta vadītājs. 

8. Līguma grozīšanas kārtība 
8.1. Līdzēji ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līgumā, par to vienojoties. 

8.2. Grozījumi izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc Līdzēju parakstīšanas. 

8.3. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.
1
panta 

noteikumi. 

8.4. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie 

Līguma noteikumi. 

9. Līguma izbeigšanas kārtība 

9.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumu un šī iemesla dēļ 
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uzkrātais līgumsods pārsniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu gadījumos, ja: 

9.2.1. Izpildītājs neizpilda Līguma noteikumus, kas tiek fiksēts ar aktu vismaz 2 (divas) reizes, 

un Izpildītājs nav novērsis aktā norādītās neatbilstības; 

9.2.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta, vai pārtraukta, uzsākta likvidācija vai arī 

tam tiek nozīmēts saistību un tiesību pārņēmējs.  

9.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem konstatē, ka ir iestājies kāds no Līguma 9.1. vai 9.2. 

apakšpunktā minētajiem pamatiem Līguma izbeigšanai, tas nosūta attiecīgu rakstveida 

paziņojumu otram Līdzējam, norādot tā izdarītos pārkāpumus un Līguma izbeigšanas kārtību un 

laiku. 

9.4. Līguma 9.2.apakšpunktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz 

zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

9.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski 

izpildīto Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā 

tas ir paveikts. 

9.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, par to 

rakstiski brīdinot otru Līdzēju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms vēlamā Līguma 

izbeigšanas datuma. 

10. Nepārvarama vara 

10.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas 

izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas 

apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, 

normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne 

paredzēt, ne novērst. 

10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām 

(veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu 

Pakalpojuma apjomu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo 

savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 

10.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par 

to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un 

norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas 

saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas. 

10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē 

nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu 

atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski veiktajiem Pakalpojuma apjomiem, kuri ir nodoti 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

10.6. Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru 

Līdzēju. Ja Līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Pasūtītājs apliecina, ka Līgums tiek 

izbeigts, sastāda pieņemšanas aktu par paveiktajiem Pakalpojuma apjomiem un Izpildītājs, cik 

ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, nodod materiālās vērtības, ja tādas ir bijušas 

pieņemtas, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem Pakalpojuma 

apjomiem. 

11. Strīdu izskatīšana 

11.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju 

sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.  

11.2. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas 

Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12. Citi nosacījumi 

12.1. Visi paziņojumi starp Līdzējiem tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek 

īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. Līdzēji sarakstei izmanto Līgumā 
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noteiktos saziņas līdzekļus – faksu vai e-pastu un informācija, kas nosūtīta minētā veidā, 

uzskatāma par saņemtu. 

12.2. Līdzēju pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā brīdināt otru Līdzēju par gaidāmo 

reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā 

arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par 

šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

12.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu 

spēkā esamību. 

12.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

12.5. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

 

13. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Pulkveža O.Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001 

Nodokļu maksātājas reģistrācijas 

Nr.90001282486 

A/s SEB banka 

Kods UNLALV2X008 

Konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

 

 

Vadītāja p.i. ________________ (S.Liepiņa) 

Izpildītājs 

„I. Tiesneses individuālais uzņēmums” 

 

Vienotais reģistrācijas Nr. 48502005327 

Bebru ceļš 35, Jelgava, LV-3007 

 

A/S SEB banka 

Kods UNLALV2X008 

Konts LV74 UNLA 0050 0179 5839 0 

 

  

Īpašniece _________________ (I. Tiesnese) 

 


