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LĪGUMS Nr. LPKP 2015/1 

Liepāja, 2015.gada 19.februārī 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde”, reģistrācijas numurs 90002008987, juridiskā 

adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās vadītāja Jura Jirgena personā, kurš 

rīkojas uz nolikuma pamata, 

un 

SIA „Jelgavas tipogrāfija”, reģistrācijas Nr. 43603009384, juridiskā adrese: Langervaldes iela 1A, 

Jelgava, LV-3002 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), tās valdes priekšsēdētāja Jura Sīļa personā, 

kurš rīkojas statūtu pamata, turpmāk katrs atsevišķi saukts – Līdzējs, bet abi kopā – par Līdzējiem, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅI 

Saskaņā ar Līgumu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS izpilda poligrāfijas darbu pasūtījumu un piegādā 

PASŪTĪTĀJAM gatavo produkciju (turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši pielikumā Nr.1 pievienotajai 

specifikācijai un piedāvājumam. 

 

2. INFORMĀCIJAS APMAIŅA UN DARBA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. PASŪTĪTĀJS iesniedz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM maketu Darba veikšanai.  

2.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums veikt Darbu un piegādāt gatavo produkciju 

PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maketa saņemšanas. 

2.3. PASŪTĪTĀJS Darbu pieņem, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

2.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārbaudīt Darba kvalitāti 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas –

pieņemšanas akta saņemšanas dienas un iesniegt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM atteikumu 

pieņemt Darbu, norādot uz konkrētiem konstatētajiem trūkumiem vai nepilnībām. 

2.5. Atteikuma pieņemt dokumentētu Darbu gadījumā PASŪTĪTĀJS nosaka termiņu korekciju veikšanai, 

bet ne īsāku par 5 (piecām) darba dienām. Termiņš korekciju veikšanai nav uzskatāms par Līguma 

izpildes termiņa pagarinājumu un šādā gadījumā aprēķināms līgumsods par termiņa kavējumu, 

atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

 

3. DARBA SAMAKSA 

3.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM maksājamā Līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu 

Darba izpildi ir EUR 13 076,38 (trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit seši eiro, 38 centi) un PVN 12% 

EUR 1569,17 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi eiro, 17 centi), kopā EUR 14 

645,55(četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit pieci eiro, 55 centi). 

3.2. Pasūtītājs apliecina, ka Darbs atbilst Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.2 panta 5.1 punkta 

un atbilstošo Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumu Nr.933 125.1 un 125.2 punktu 

noteikumiem un tai ir piemērojama 12% PVN likme. 

3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu 

Darba izpildi saskaņā ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā, 

skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

3.4. Šajās cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar poligrāfijas darbu pakalpojuma sniegšanu un 

gatavās produkcijas piegādi līdz PASŪTĪTĀJA norādītai piegādes vietai. 

3.5. Visi maksājumi veicami ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

norādīto bankas kontu.  
  

4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ATBILDĪBA 

4.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir atbildīgs par rūpīgu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu 

saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 

4.2. Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neievēro Līgumā noteiktos termiņus, tas maksā līgumsodu 0,5% 

(nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru 

kavējuma dienu. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 3.1.punktā noteiktās 

Līguma summas. Turpmākie norēķini starp PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU un PASŪTĪTĀJU tiek 

veikti pēc līgumsoda nomaksas. 

4.3. Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM jāmaksā līgumsods, PASŪTĪTĀJS iesniedz attiecīgu rēķinu, 

kuru PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums apmaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā. 

Līgumsoda nomaksa neatbrīvo no Līguma turpmākas pildīšanas. 
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5. PASŪTĪTĀJA ATBILDĪBA 

5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas pēc PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pamatota pieprasījuma, kā arī pēc 

saviem ieskatiem, nodrošināt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU ar visu PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo 

informāciju.  

5.2. Ja tiek kavēta samaksa par Darbu, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu 

procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas kavējuma dienu. Līgumsoda apmērs 

nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 3.1.punktā noteiktās Līguma summas. 

5.3. Ja PASŪTĪTĀJAM jāmaksā līgumsods, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

attiecīgu rēķinu, kuru MAKSĀTĀJAM ir pienākums apmaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā. 

Līgumsoda nomaksa neatbrīvo no Līguma turpmākas pildīšanas.  
 

6. KONTAKTPERSONAS 

6.1. PASŪTĪTĀJS ar šo nosaka PASŪTĪTĀJA pārstāvi, kurš būs pilnvarots PASŪTĪTĀJA vārdā 

iesniegt pieprasījumus, pieņemt Darbu, veikt citus ar Līguma izpildes uzraudzību saistītus 

uzdevumus: vadītāja vietniece Nora Sudmale (mob.tālr. 26385182, e-pasts: 

nora.sudmale@dome.liepaja.lv). 

6.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ar šo nosaka PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pārstāvi, kurš būs 

pilnvarots PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vārdā iesniegt pieprasījumus, veikt citus ar Līguma 

izpildes uzraudzību saistītus uzdevumus: projektu vadītājs Vilnis Kronbergs (mob.tālr. 29426056, e-

pasts vilnisk@jt.lv) 

6.3. LĪDZĒJU pienākums ir rakstveidā informēt otru LĪDZĒJU par jebkurām ar pilnvaroto personu 

saistītajām izmaiņām. 
 

7. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA UN IZBEIGŠANA 

7.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, LĪDZĒJIEM par to vienojoties rakstiski. 

7.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU pēc savas iniciatīvas, 

informējot par to PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU rakstiski, šādos gadījumos: 

7.2.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neievēro Līgumā noteikto izpildes termiņu, un ja 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas; 

7.2.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai 

pienākumus un, ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) 

dienu laikā pēc attiecīga PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. 

7.3. Neviens no LĪDZĒJIEM nav atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto pienākumu neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) rezultātā.  

7.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, katrs LĪDZĒJS, cik ātri vien iespējams paziņo par šādu 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un apspriež šī Līguma pārtraukšanas un/vai izbeigšanas 

iespēju, vienojoties par savstarpējiem norēķiniem. 

7.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, ikvienam 

LĪDZĒJIEM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstiski informējot par to otru LĪDZĒJU.  

7.6. Ja Līgums tiek pārtraukts vai izbeigts ārpus PASŪTĪTĀJA vai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS saņem samaksu par 

visu līdz tam paveikto Darba daļu, nododot Darbu PASŪTĪTĀJAM esošajā izstrādes pakāpē. 

 

8. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

8.1. Līgums stājas spēkā, sākot ar dienu, kad to ir parakstījuši abi LĪDZĒJI, un ir spēkā līdz LĪDZĒJI 

pilnībā izpildījuši šajā Līgumā paredzētās saistības. 

8.2. Jebkuras šī Līguma izmaiņas un/vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski, un tos paraksta LĪDZĒJI. 

Visi šī Līguma pielikumi, izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā un tiek uzskatīti par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām, sākot ar to parakstīšanas dienu. 

8.3. LĪDZĒJIEM ir tiesības, rakstiski vienojoties, grozīt Līgumā noteiktos termiņus vai pakalpojuma 

apjomu un attiecīgi arī samaksu par pakalpojumiem gadījumos, ja iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ 

Līgumā noteikto termiņu pagarinājums vai pakalpojumu apjoma un līgumcenas izmaiņas ir 

nepieciešams, un šos apstākļus PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nevarēja ne paredzēt, ne 

ietekmēt. 
8.4. LĪDZĒJI vienojas, ka jebkurš strīds un/vai prasība, kas izriet no šī Līguma, risināms LĪDZĒJU 

savstarpējas vienošanās ceļā. Ja vienošanās starp LĪDZĒJIEM netiek panākta, strīds izskatāms 

Latvijas Republikas tiesā. 
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8.5. Šis Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katram 

LĪDZĒJAM. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. LĪDZĒJU rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs      Pakalpojuma sniedzējs 
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Līguma Nr. LPKP 2015/1 Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM saskaņā ar iepirkuma „Grāmatas iespieddarbi” (LPKP 2015/1) 

nolikumu, jānodrošina šādi pakalpojumi: 

- grāmatas iespieddarbi un piegāde uz adresi Liepājā, Rožu laukumā 5/6-96 par kopējo 

līgumcenu EUR 13 076,38 (trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit seši eiro, 38 centi) un PVN 12% EUR 

1569,17 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi eiro, 17 centi), kopā EUR 14 645,55(četrpadsmit 

tūkstoši seši simti četrdesmit pieci eiro, 55 centi). PASŪTĪTĀJS apliecina, ka Darbs atbilst Likuma „Par 

pievienotās vērtības nodokli” 6.2 panta 5.1 punkta un atbilstošo Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra 

noteikumu Nr.933 125.1 un 125.2 punktu noteikumiem un tai ir piemērojama 12% PVN likme. 

 

- iespieddarbi atbilstoši šādai specifikācijai: 

Produkta veids cietais sējums 

Izmērs 220x290mm 

Vāka kartons 3,0mm, 1845 g/2 

Vāks 4+0; dispersijas laka matēta, Geltex LS, 115 g/m2 

Priekšlapas 4+0; Munken Lynx, 150 g/m2 

Iekšlapas 4+4, 416 lpp, Munken Lynx, 130 g/2 

Kaļka 4+0; 6 lpp (3 lapas), Curious Translucents Clear, 180 g/m2 

Tirāža* 1000 gb 

*Nemainot Darba vienas vienības cenu, tiek pieļauta ± 4%, bet ne vairāk par 400 vienību liela novirze 

no Darba tirāžas. 

Piegādes termiņš: ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maketa saņemšanas. 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs      Pakalpojuma sniedzējs 

 

 


