
 
 

 

Līgums Nr. 2016/135 

 
Liepājā,                2017.gada 18.janvārī      
 

Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācija” personā, kuru pārstāv pašvaldības izpilddirektors Edgars Rāts un 
kurš rīkojas uz Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 „Liepājas 

pilsētas pašvaldības nolikums” pamata (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), un SIA “Eiroprojekts” 

valdes locekles Ilzes Miķelsones personā (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), turpmāk tekstā abas kopā 

sauktas arī PUSES un katra atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Paredzētās darbības 

“Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas 

pilsētas pludmales un piekrastes attīstība””  ietekmes uz vidi novērtējums” (LPP 2016/135) 

rezultātiem (turpmāk tekstā – IEPIRKUMS), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas: 

1.1.1. sagatavot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu saskaņā ar Vides pārraudzības 

valsts biroja izsniegto Programmu un iesniegt to Vides pārraudzības valsts birojā 

paredzētās darbības akcepta saņemšanai; 

1.1.2. novadīt sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai “Pludmales un piekrastes 

teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales 

un piekrastes attīstība”” saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem un normatīvo aktu 

prasībām; 

1.1.3. veikt atbilstošus papildinājumus ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un saņemt 

atzinumu no Vides pārraudzības valsts biroja par sagatavoto ziņojumu. 

1.2. IZPILDĪTĀJS darbus veic saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam (3.pielikums), Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

1.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar izstrādātā tematiskā plānojuma “Liepājas pilsētas 

pludmales un piekrastes attīstība” (turpmāk tekstā – Tematiskais plānojums) 

dokumentāciju un sākotnējās ietekmes uz vidi izvērtēšanas materiāliem pludmales un 

piekrastes labiekārtojumam  saskaņā ar Tematisko plānojumu. 

1.4. PASŪTĪTĀJS, noslēdzot šo LĪGUMU, pilnvaro IZPILDĪTĀJU veikt visas ietekmes uz 

vidi novērtējuma procesa nodrošināšanai nepieciešamās darbības, tai skaitā sagatavot un 

iesniegt likumā noteiktās publikācijas, sagatavot un nosūtīt vēstules, kā arī iesniegt 

sagatavoto dokumentāciju Vides pārraudzības valsts birojā un PASŪTĪTĀJAM.  

 

2. LĪGUMCENA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA  
2.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma sniegšanu ir EUR 23900,00 

(divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 

ir 5019,00 (pieci tūkstoši deviņpadsmit euro 00 centi), kopā EUR 28919,00 (divdesmit 

astoņi tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro 00 centi). 

2.2. Samaksu par darbu PASŪTĪTĀJS veic šādā kārtībā: 

2.2.1. Maksājumu 50% (piecdesmit procenti) apmērā no līgumcenas pēc LĪGUMA 1.1.1. 

punktā noteikto darbību pabeigšanas un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

iesniegšanas Vides pārraudzības valsts birojā; 

2.2.2. maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas pēc LĪGUMA 1.1.2. 

punktā noteikto darbību pabeigšanas; 

2.2.3. atlikušo maksājumu 30%  (trīsdesmit procentu) apmērā pēc LĪGUMA 1.1.3. punktā 

noteikto darbību pabeigšanas un ietekmes uz vidi novērtējuma gala versijas 

iesniegšanas Vides pārraudzības valsts birojā un atzinuma saņemšanas. 



 
 

2.2.4. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu 

kontu kredītiestādē 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas pieņemšanas un 

nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

2.2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis pārskaitījumu 

uz IZPILDĪTĀJA norādīto kredītiestādes kontu. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI  

3.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas PUSES un ir spēkā līdz PUŠU 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt darbus 330 (trīs simti trīsdesmit) dienu laikā no LĪGUMA 

noslēgšanas dienas saskaņā ar pakalpojuma izpildes laika grafiku (2.pielikums) ievērojot 

sekojošo:  

3.2.1. esošās situācijas un paredzēto darbību, to alternatīvo risinājumu un  saistīto darbību 

raksturojuma apraksta iesniegšana PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 120 (viens simts 

divdesmit) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas dienas; 

3.2.2. vides stāvokļa novērtējuma, limitējošo vai ierobežojošo faktoru izvērtējuma apraksta 

iesniegšana PASŪTĪTĀJAM  ne vēlāk kā 210 (divi simti desmit) dienu laikā no 

LĪGUMA noslēgšanas dienas; 

3.2.3. visu Paredzētajā darbībā ietverto būvobjektu, inženiertehnisko būvju, saistītās 

infrastruktūras un citu objektu iespējamās ietekmes uz vidi būvniecības un 

ekspluatācijas laikā novērtējuma apraksta iesniegšana PASŪTĪTĀJAM  ne vēlāk kā 

270 (divi simti septiņdesmit) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas dienas; 

3.2.4. aktualizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma un pārskata par sabiedrības līdzdalības 

pasākumiem iesniegšana PASŪTĪTĀJAM un Vides pārraudzības valsts birojam ne vēlāk kā 

330 (trīs simti trīsdesmit) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas dienas. 

3.3. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM detalizētu Darba izpildes kalendāra grafiku (pa nedēļām) papīra formātā, 

kas elektroniski xls formātā vienlaikus nosūtīts PASŪTĪTĀJA pārstāvim. 

3.4. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM detalizētu uz pieprasījuma laiku aktualizētu Darba izpildes 

kalendāra grafiku (pa nedēļām) papīra formātā, kas elektroniski xls formātā vienlaikus 

nosūtīts PASŪTĪTĀJA pārstāvim. 

4. PUŠU ATBILDĪBA  

4.1. IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

atbildīgi par LĪGUMĀ paredzēto saistību neizpildīšanu. 

4.2. IZPILDĪTĀJS veic darbu ar savu darbaspēku, iekārtām, materiāliem un visiem citiem 

darba veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. 

4.3. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ paredzētos darbu izpildes termiņus, tad 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) 

apmērā par katru nokavēto dienu no kopējās LĪGUMA summas, bet kopsummā ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās LĪGUMA summas. 

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ paredzētos samaksas termiņus, tad PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru 

nokavēto dienu no kopējās LĪGUMA summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās LĪGUMA summas. 

5. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA  

5.1. Kvalitatīvi izpildīts darbs tiek nodots un pieņemts ar abu PUŠU parakstītu pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus Darba izpildē, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt 

IZPILDĪTĀJA izpildīto darbu, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā IZPILDĪTĀJAM 



 
 

izvirzot argumentētus iebildumus vai pretenzijas. Šādā gadījumā PUSES sastāda un 

paraksta aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus. Aktā norādītos 

trūkumus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā pieņemšanas – 

nodošanas akts tiek parakstīts pēc pilnīgas trūkumu novēršanas.  

5.3. Ja PASŪTĪTĀJS LĪGUMA 5.2. punktā vai aktā par trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā 

neizvirza IZPILDĪTĀJAM argumentētus iebildumus vai pretenzijas un neparaksta 

pieņemšanas – nodošanas aktu, pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par parakstītu 

un Darbs par pieņemtu. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. PUSES nav atbildīgas, ja LĪGUMS netiek pildīts vai tiek pildīts nepienācīgi tādu 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ kā dabas katastrofas, karš un jebkura rakstura militāras 

operācijas un citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus PUSES nevarēja paredzēt LĪGUMA 

izpildes laikā. 

6.2. Par 6.1. punktā minēto apstākļu iestāšanos PUSEI, kura šo apstākļu dēļ nevar pildīt savas 

LĪGUMA saistības, iespēju robežās rakstiski jāinformē otra PUSE. Gadījumos, ja PUSĒM 

pastāv interese turpināt LĪGUMA attiecības, LĪGUMA saistību izpildes termiņš tiek 

pagarināts, PUSĒM par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 

6.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, PUSES neredz iespēju turpināt 

LĪGUMA attiecības, LĪGUMS tiek pārtraukts pēc PUŠU vienošanās, ievērojot LĪGUMA 

noteikumus. 

7. LĪGUMA  GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 

7.1. LĪGUMU un pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar PUŠU savstarpēju rakstisku 

vienošanos. 

7.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms termiņa, PUSĒM par to rakstiski vienojoties. 

7.3. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA noteikumus, otrai 

PUSEI ir tiesības izbeigt LĪGUMU, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI vienu nedēļu 

iepriekš. Šādā gadījumā PUSE, kas LĪGUMA nosacījumus nav pildījusi vai pildījusi 

nepienācīgi, maksā otrai PUSEI līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 

LĪGUMA summas. 

7.4. Ja PUSES LĪGUMU izbeidz saskaņā ar 7.3.punktu, tās 10 (desmit) darba dienu laikā veic 

savstarpējos norēķinus. 

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

8.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar LĪGUMU saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz 

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

8.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar LĪGUMU saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz 

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

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar LĪGUMU, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja 

izdarīti rakstveidā un apstiprināti ar PUŠU pilnvaroto parakstiem. 

9.2. Strīdus, kas radušies LĪGUMA izpildes gaitā, PUSES risina savstarpēji vienojoties. Ja 

vienošanos panākt nav iespējams, strīdu iesniedz izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. IZPILDĪTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis LĪGUMA izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā 

IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc LĪGUMA noslēgšanas drīkst nomainīt 

tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu.  

mailto:dace.liepniece@dome.liepaja.lv


 
 

9.4. PUSES apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi 

zināma saistībā ar LĪGUMA izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, 

pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt. 

9.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

   

Liepājas pilsētas pašvaldība  

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācija” personā  

 SIA “Eiroprojekts”   

Reģ.Nr. 90000063185  Reģ.Nr. 4003493684 

Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401  Adrese:Elizabetes iela 2-413, Rīga, LV-1010 

Banka: SEB banka   Banka: Swedbanka  

Konts: XXXXX  Konts: XXXXX 

   

   

   

E.RĀTS  I.MIĶELSONE 

   

z.v.  z.v. 

 

 

 


