
 

 

LĪGUMS NR. LPP 2015/47 

 

Liepājā             2015.gada 14.augustā 

 

SIA “Komunālā pārvalde”, tās komercdirektora Ģirta Reinberga peronā, kurš rīkojas uz SIA “Komunālā 

pārvalde” kapitāldaļu turētāja pārstāvja 2015.gada 30.jūlija Lēmuma Nr.2 “Par atvaļinājuma piešķiršanu” 

pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un SIA “RED Concept”, tās valdes locekļa Kristapa Štoba personā, 

kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā 

Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Vides objekta “Mīlestības koks” izgatavošana un uzstādīšana” (LPP 

2015/47) rezultātiem, Izpildītājs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt vides objektu “Mīlestības koks” ar 

tā izgaismojumu (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā ar Līguma noteikumiem un pielikumiem un Pasūtītāja 

norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2. Izpildītājs apņemas kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Līgumā minēto Darbu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, izmantojot tā radošās un mākslinieciskās spējas, tādējādi radot oriģināldarbu, kas ir 

autortiesību objekts. 

1.3. Šī Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.3.1. Tehniskā specifikācija; 

1.3.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumam „Vides objekta “Mīlestības koks” izgatavošana un 

uzstādīšana” (LPP 2015/47). 

 

2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

2.2. Izpildītājam jāizstrādā detalizēta skice Objektam un apkārtējās vides labiekārtojumam, jāsaskaņo tā ar 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā – Liepājas pilsētas 

Būvvalde) un ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. 

2.3. Izpildītājam Objekta piegāde un uzstādīšana t.sk. izgaismojuma montāža jāveic Pasūtītāja norādītajā 

vietā Liepājā, Tirdzniecības kanāla ziemeļu promenādē, posmā starp Tramvaja tiltu un Zemnieku ielu. 

2.4. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums saskaņot Objekta novietojuma shēmu un vides 

objekta elementu krāsu salikumu (ja piemērojams) Liepājas pilsētas Būvvaldē. 

2.5. Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru 

paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojama izpilddokumentācija – izpildīto 

darbu nodošanas – pieņemšanas akts (Forma 2). 

2.6. Izpildītājs, parakstot gala nodošanas – pieņemšanas aktu, iesniedz detalizētu Objekta apkopes 

instrukciju, kurā norādīts, ar kādiem materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem jāveic Objekta kopšana, lai 

tiktu saglabāta garantija. 

2.7. 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. Trūkumu 

novēršanai Līguma 2.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.  

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

rakstiska informācija par Darba izpildes gaitu. 

 

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA. 

3.1. Atlīdzība par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvi izpildītu Darbu ir EUR 24’990,00 (divdesmit četri 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez PVN. 

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

3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no atlīdzības 

summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas un no Līguma  noslēgšanas. 

3.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam starpmaksājumu 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no atlīdzības 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir pabeidzis vides objekta izgatavošanu, un Pasūtītājs ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu ir to pieņēmis un saņemts rēķins. 

3.5. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir 

nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kurš ir abpusēji parakstīts un 

Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam gala rēķinu. 



 

 2 

3.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

3.7. Par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena 

 

4. GARANTIJA 

4.1. Izpildītājs nodrošina garantiju veiktajam Darbam, materiāliem, elementiem un to stiprinājumiem 3 

(trīs) gadus pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas – pieņemšanas aktu un novērš garantijas laikā radušos 

defektus vai neatbilstības. 

4.2. Garantijas laiks stājas spēkā pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

4.3. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti vai neatbilstības, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš. 

4.4. Garantijas laikā Izpildītājam, lai konstatētu nepieciešamību remontu veikšanai vai garantijas 

apkalpošanai, jāierodas Līguma izpildes vietā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu 

laikā no Pasūtītāja paziņošanas Izpildītājam. 

4.5. Ja garantijas laikā konstatētie defekti vai neatbilstības rada draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi, 

Izpildītājam defektu novēršana jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no Pasūtītāja paziņošanas Izpildītājam. 

4.6. Par konstatētajiem defektiem vai neatbilstībām Puses sastāda aktu un Pasūtītājs nosaka termiņu defektu 

vai neatbilstību novēršanai. Defektu vai neatbilstību novēršanas darbi jāuzsāk nekavējoties un jāizpilda 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

4.7. Ja Izpildītāja pārstāvis neievēro Līguma 4.4. un 4.5.punktos noteikto termiņu un kārtību, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu. 

4.8. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, montāžas un demontāžas izdevumus 

sedz Izpildītājs. 

4.9. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto defektu vai neatbilstību novēršanas uzsākšanas 

un pabeigšanas laiku, kas nevar būt īsāks par šī Līguma 4.nodaļā noteikto laiku.  

4.10. Izpildītāja tālrunis un e-pasts defektu vai neatbilstību paziņojumu pieņemšanai: 

4.10.1. tālrunis:29986550 

4.10.2. e-pasta adrese: kristaps.stobis@dizainers.lv 

4.11. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus, defektus vai neatbilstības, vai 

neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu 

veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, garantijas darbu  izmaksas 

un  izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. 

4.12. Ja Puses nevar vienoties par defekta vai neatbilstības esamību, tad Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu 

ekspertu. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs. 

4.13. Defektu vai neatbilstību novēršanu Izpildītājam var uzdot Pasūtītājs vai Pasūtītāja norīkota persona, 

nosūtot paziņojumu vai zvanot uz Līguma 4.10.punktā norādīto kontaktinformāciju.  

4.14. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā. 

 

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 otru Pusi. 

 

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 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru 

nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 
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6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu vai Līguma 2.2.punktā noteikto 

starptermiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumā 

noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

līgumcenas. 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 par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ trešās personas 

dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus. 

 

7. MANTISKĀS UN NEMANTISKĀS AUTORTIESĪBAS 

7.1. Visas mantiskās autortiesības pilnā apjomā un bez nosacījumiem uz Objektu (tajā skaitā tā etapu, daļu) 

un tiem pievienotajiem materiāliem un dokumentiem vienlaicīgi ar Darba pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanu un brīdi, kad Pasūtītājs pilnībā norēķinājies ar Izpildītāju, tiek nodotas Pasūtītājam. Tai skaitā 

Pasūtītājs iegūst tiesības Objektu pārvietot vai jebkurā citā veidā brīvi izmantot pēc paša ieskatiem.  

7.2. Izpildītājs vienlaicīgi ar šī Līguma noslēgšanu uzņemas saistības atlīdzināt Pasūtītājam un saistību 

pārņēmējiem tiešos zaudējumus sakarā ar prasībām, kas var tikt vērstas pret Pasūtītāju attiecībā uz 

autortiesību pārkāpšanu attiecībā uz Objektu. 

7.3. Nemantiskās autortiesības, t.i. tiesības uz vārdu, uz Objektu pieder Autoram. 

7.4. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par Objekta dizaina izgatavošanu, piegādi un 

uzstādīšanu, Līgumā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Objekta izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam 

nodoto tiesību apjomam. 

7.5. Autors nav tiesīgs izmantot Objektu, nododot to trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez 

atlīdzības, un Autors ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu 

rasties, ja Autors pārkāptu Līguma nosacījumus. 

 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 

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

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

9.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas 

savas saistības. 

9.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie 

stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām šī līguma sastāvdaļām. 

9.3. Līguma izbeigšana iespējama pēc Pušu vienošanās. 

9.4. Pasūtītājs ir tiesīgi vienpusēji izbeigt līgumu, ja: 

9.4.1. Izpildītājs neievēro šī Līguma nosacījumus, kvalitātes vai standartu prasības; 

9.4.2. Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

9.4.3. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta.  

9.5. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu 9.4.punktā minētā gadījumā, tad Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam 

līgumsodu līdz EUR 4’998,00 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi), izvērtējot 

samērīgumu. Izpildītājs līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par līguma 

izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas. 

9.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic šajā Līgumā noteiktos maksājumus 

noteiktajā termiņā. 

9.7. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Pasūtītāja pieņemtā darba daļa ir mazāk par samaksāto atlīdzības apjomu, 

Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto darba apjomu. 

 

10. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

10.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: 

Mārtiņš Jākobsons tālr.:XXXXX ; e-pasts: martins.jakobsons@kpliepaja.lv. 

10.2. Izpildītāja pārstāvis un Autors ir - Kristaps Štobis, tālr.:XXXXX, e-

pasts:kristaps.stobis@dizainers.lv. 
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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. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 

 

 


