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LĪGUMS Nr. LPP 2015/37 

Liepājā                                                                                                         2015.gada 29.aprīlī  

Liepājas pilsētas pašvaldība tās izpilddirektora Edgara Rāta personā, kurš darbojas uz likuma 

“Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu 

Nr.27 “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” pamata, turpmāk līgumā 

“Pasūtītājs”, un individuālais komersants “Logistika impex”, Andra Stroda personā, kurš 

darbojas saskaņā ar 2005.gada 10.jūnija UR lēmumu Nr.6-12/63451, turpmāk līgumā 

“Izpildītājs”, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti arī Puses, noslēdz šo Līgumu, 

turpmāk tekstā sauktu Līgums, ar šādiem nosacījumiem: 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.Pamatojoties uz iepirkuma „Peldošas laivu piestātnes piegāde un uzstādīšana Liepājas 

ezerā, Ezermalas ielā - projekta EU 43385 „Riverways” pasākumu īstenošana” (LPP 

2015/37), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja 

pasūtījuma piegādāt un uzstādīt peldošas laivu piestātnes un labiekārtot piestātnes teritoriju 

(turpmāk tekstā – labiekārtojuma elementi) saskaņā ar Līguma noteikumiem un pielikumiem 

un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2.Šī Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.2.1.Specifikācija un darbu apjomi;  

1.2.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums Iepirkumam; 

1.2.3. Kalendārais grafiks. 

 

2. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU  IZGATAVOŠANAS, PIEGĀDES UN 

UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

 

2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz līdz 2015.gada 10.jūnijam. 

2.2. Izpildītājam labiekārtojuma elementu piegāde un uzstādīšana jāveic pēc Pasūtītāja 

pārstāvja norādījumiem. 

2.3. Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas 

aktu 2 (divos) eksemplāros, kurus paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. 

Aktam pievienojami visi dokumenti par uzstādītajiem labiekārtojuma elementiem. 

2.4. Ja Izpildītājs nav veicis Darbu atbilstoši šī Līguma noteikumiem vai izpildījis to 

nepilnīgi, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr 

visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz Līguma 2.1.punktā 

noteikto Līguma izpildes termiņu, par to tiek aprēķināts līgumsods atbilstoši šī Līguma 

6.4.punkta nosacījumiem. 

2.5. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsniedz 

rakstiska informācija Pasūtītājam par Darba izpildes gaitu. 

2.6. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes 

prasību ievērošana. Līdz ar darbu uzsākšanu, darbu vietā ir jāuzstāda informācijas zīme. 

Minimālie zīmes izmēri: 210 x148.5 mm. Uz zīmes jābūt Programmas logo,  kas aizņem 25% 

(divdesmit piecus procentus) no kopējā laukuma. Pārējā laukumā ievietojama 

pamatinformācija par projektu: Projekts Nr.EU43385 „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā 

tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)”  tiek īstenots Igaunijas- 

Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Piestātne ierīkota projekta 
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„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” 

ietvaros. Tā pati zīme darbu vietā ir jāatstāj arī pēc darbu pabeigšanas. 

2.7. Informācijas zīmes vizuālais izskats un materiāls pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. 

 

3.MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA. 

 

3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsummu par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu 

EUR 8674,00 (astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 00 euro centi) un 

pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 1821,54 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit 

viens euro un 54 euro centi), kas kopā sastāda EUR 10495,54 (desmit tūkstoši četri 

simti deviņdesmit pieci euro un 54 euro centi). 

3.2. Samaksa par Darbu tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins. 

3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no 

līgumsummas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

3.4. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.5. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

kontu kredītiestādē. 

3.6. Par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena. 

3.7. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam. 

3.8. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda: 

3.8.1. Pasūtītāja nosaukums: „Liepājas pilsētas pašvaldība”; 

3.8.2. teksts: „Projekta “ Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes 

attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)”. Igaunijas Latvijas pārrobežu 

projekta Nr.EU43385 ietvaros”; 

3.8.3. šī Līguma numurs; 

3.8.4. rekvizīti atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”; 

3.8.5. vai tas ir avansa maksājuma rēķins vai gala rēķins; 

3.8.6. Darba pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts 

rēķins. 

3.9. Kopā ar gala rēķinu jāiesniedz izpildītā Darba pieņemšanas – nodošanas akts. 

3.10. Izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda: 

3.10.1. atskaites periods; 

3.10.2.  teksts: “Projekta “ Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes 

attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)”. Igaunijas Latvijas pārrobežu 

projekta Nr.EU43385 ietvaros”;  
3.10.3. atsauce uz Programmu- Logo.  Logo izmērs nevar būt mazāks kā 35 x 15 mm; 

3.10.4. šī Līguma numurs; 

3.10.5. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) pamatojoties uz darbu 

apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm. 

 

4. GARANTIJA 

 

4.1. Garantija  Darbam un materiāliem ir ne mazāka kā 5 (pieci) gadi pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas.  
4.2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas ir radušies neatbilstošas ekspluatācijas vai 

vandālisma rezultātā. 

4.3. Izpildītājam ir tiesības garantijas laikā, pēc lietderības apsvērumiem, labiekārtojuma 

elementus remontēt. 

4.4. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu, 

nosakot termiņu, kas nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi.  

4.5. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu defektu novēršanas nepieciešamību, 

jāierodas piegādes vietā 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma 

saņemšanas. Gadījumā, ja izpildītāja pārstāvis norādītajā laikā neierodas piegādes vietā, 
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aktu par konstatētajiem defektiem var sastādīt Pasūtītāja pārstāvis Izpildītājam klāt 

neesot. 

4.6. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, labiekārtojuma elementu 

montāžas un demontāžas izdevumus sedz Izpildītājs. 

4.7. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos 

trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu 

veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, 

kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

 

5.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde 

vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu 

Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē 

izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai 

netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret 

kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

5.2.   Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto 

Darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par 

šo apstākļu sākšanos. 

5.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības 

līgumu izbeigt, par to informējot pārējās Puses.  

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1.    Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

6.2.    Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. 

Šajā gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. 

6.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, 

tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no nesamaksātās summas. 

6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā noteikto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no līgumā noteiktās 

līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no līgumsummas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas. 

6.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par 

darba aizsardzību ievērošanu. 

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai 

bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos 

zaudējumus. 

6.7. Labiekārtojuma elementu  izmēriem jāatbilst Specifikācijās norādītajiem parametriem un 

Izpildītājs nes atbildību par labiekārtojuma elementu atbilstību Specifikācijām. Atkāpes 

no specifikācijās noteiktajiem parametriem pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu. 

 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

 

7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo 

pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina 

Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANA 

 

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā 

izpildījušas savas saistības. 

8.2. Līguma izbeigšana iespējama Pusēm rakstiski vienojoties. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Izpildītājs atkārtoti neievēro šī Līguma 

nosacījumus, kvalitātes vai Specifikāciju prasības, vai termiņus un Pasūtītājs par to 

rakstiski informējis Izpildītāju. 

8.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.punktu, Pasūtītājs var piemērot 

Izpildītājam līgumsodu EUR 2099,11 (divi tūkstoši deviņdesmi deviņi euro un 11 euro 

centi) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina 

nosūtīšanas. 

8.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā – ar nodošanas – pieņemšanas aktu 

pieņemtā, Darba daļa ir mazāka par saņemto avansa maksājumu, Izpildītājs atmaksā 

Pasūtītājam starpību par nepaveikto (ar nodošanas – pieņemšanas aktu nepieņemto) 

darbu apjomu. 

 

9.LĪGUMA GROZĪJUMI 

 

9.1.  Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.  

9.2. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt Pusēm vienojoties jebkurā gadījumā, kad iestājas 

tādi apstākļi, kuru dēļ noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams un šos apstākļus 

Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt. 

 

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

10.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu 

izpildi ir: XXXXX, tālrunis XXXXX, e-pasts: XXXXX. 

10.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu 

izpildi ir: XXXXX, tālrunis XXXXX, e-pasts: XXXXX. 

10.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra 

Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to 

atsaukumam. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

11.1. Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs. 

11.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma 

saistībā ar šī līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, 

pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt. 

 

Pasūtītājs: 

Liepājas pilsētas dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Reģ.Nr.90000063185 

Valsts kase kods: TRELLV22 

konta Nr.: V84TREL9802009044000 

Izpildītājs: 

IK “Logistika impex” 

Alberta iela 11-43, Rīga, LV-1010 

Reģ.Nr.: LV40002112452 

konta Nr.: LV86HABA0551010323828 

 

E.RĀTS 

 

 

 

A.STRODS 
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