
PAKALPOJUMA LĪGUMS  

 

STABOS STIPRINĀMU PUĶU TRAUKU PIEGĀDE. STABOS STIPRINĀMU PUĶU TRAUKU 

UN VIDES DIZAINA OBJEKTU NODROŠINĀŠANA  

AR STĀDĪJUMIEM UN UZTURĒŠANA LIEPĀJAS PILSĒTĀ 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.LPB 2015/03) 

 

 

Liepājā                                   2015.gada 23.aprīlī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE”, tās vadītājas 

Agritas Kulvanovskas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk -  Pasūtītājs, no vienas puses 

un SIA “PĪLĀDŽI – JUNIORS”, tās valdes locekļa Jāņa Putras personā, kas darbojas saskaņā ar 

statūtiem, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Būvvaldes 

iepirkumu komisijas 2015.gada 22.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.12), noslēdz līgumu (turpmāk – 

Līgums) un vienojas par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt Pasūtījumu: 

 1.1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt 24 (48 pusītes) jaunus stabos stiprināmos puķu traukus; 

 1.1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt: 

1.1.2.1. piegādāto 24 un esošo 16 (kopā 80 pusītes) stabos stiprināmo puķu trauku (turpmāk tekstā 

– Puķu trauki) pildīšanu, piestādīšanu, montēšanu un demontēšanu, kā arī kopšanu visu to ziedēšanas laiku 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju, 

1.1.2.2. vides dizaina objektu „Gliemezis” un „Taurenis” nodrošināšanu ar ziedu stādiem un to 

uzturēšanu un kopšanu visu to ziedēšanas laiku saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  

1.1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas līguma 2.1.punktā minētajā termiņā uzstādīt Puķu traukus, ziedu 

skulptūras PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā un demontēt sezonas beigās, bet ne ātrāk kā 2015.gada 1.oktobrī. 

Meteoroloģisko apstākļu dēļ, pusēm vienojoties, termiņš var tikt mainīts; 

 1.1.4. IZPILDĪTĀJS apņemas pirms Puķu trauku izvietošanas pilsētā, puķes traukos ieaudzēt un 

uzziedināt; 

1.1.5. IZPILDĪTĀJS apņemas, nepieciešamības gadījumā, pirms ziedu skulptūru apstādīšanas, 

atjaunot (krāsot, metināt) to karkasus; 

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Puķu trauku un ziedu skulptūru pilnīgu apkopi visu sezonas laiku: 

 1.2.1. regulāri nolasīt noziedējušos ziedus; 

 1.2.2. regulāri veikt aplaistīšanas darbus, ja nepieciešams apsmidzināt augus arī no virspuses; 

 1.2.3. ja augi kaut kādu iemeslu dēļ ir nokaltuši vai pārauguši, veic pārstādīšanas darbus; 

 1.2.4. pārbaudīt irigācijas sistēmu;  

 1.2.5. regulāri veikt mēslošanas darbus; 

 1.2.6. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par Puķu trauku un ziedu skulptūru vizuālo izskatu un 

augu stāvokli;   

 1.2.7. IZPILDĪTĀJAM jebkuras vizuālās izmaiņas jāsaskaņo ar Būvvaldes Ainavu arhitekti; 

 1.2.8. IZPILDĪTĀJAM ir jāapseko objektus katru dienu, ja tiek konstatētas vandālisma postījuma 

sekas, tad nekavējoši jāizsauc policija un jāinformē Būvvaldes Ainavu arhitekte.  

  

 

2. PASŪTĪJUMA IZPILDE 

 

2.1. Puķu traukiem un ziedu skulptūrām jābūt piestādītiem ar ziediem un izvietotiem iepriekš saskaņotās 

vietās pilsētā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.  

2.2. Pēc Puķu trauku un ziedu skulptūru piestādīšanas ar ziediem un izvietošanas paredzētajā vietā, 

IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS ar pieņemšanas – nodošanas aktu apliecina Pasūtījuma izpildi. Pasūtījuma 

nodošanas pieņemšanas aktu Pasūtītāja vārdā paraksta Būvvaldes Ainavu arhitekte; 

2.3. Ja pasūtījuma izpildes termiņa ievērošana nav iespējama meteoroloģisku apstākļu vai citas 

nepārvaramas varas dēļ, tad PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas par pasūtījuma izpildes nosacījumu 

maiņu. 



2.4. IZPILDĪTĀJS ir pilnīgi atbildīgs par darba drošības ievērošanu līgumā paredzētajiem darbiem. 

2.5. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par augu kvalitāti un ieaugšanas procesa kvalitāti, drošības tehnikas 

noteikumu ievērošanu, tehniskā izpildījuma kvalitāti atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

visu līgumā paredzēto laiku. 

2.6. Pienākumu neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei 

zaudējumus, kuri radušies, vainīgai Pusei neizpildot vai nepienācīgi izpildot uzliktos pienākumus, vai 

nepamatotu iemeslu dēļ laužot LĪGUMU. Zaudējuma apmēru nosaka Pusēm savstarpēji vienojoties saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   

 

3. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Par pasūtījuma izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumcenu EUR 19195,30 (deviņpadsmit 

tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci eiro, 30 centi) un PVN 21 % EUR 4031,01 (četri tūkstoši trīsdesmit 

viens eiro, 01 cents). 

3.2. Avansa maksājums materiālu iegādei 20% apmērā no norādītās līgumcenas, kas sastāda EUR 3839,06 

(trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro, 06 centi) un PVN 21% EUR 806,20 (astoņi simti seši eiro, 

20 centi), un maksājums par iegādātajiem 24 (48 pusītes) puķu traukiem EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi 

simti eiro, 00 centi) un PVN 21% EUR 1008,00 (viens tūkstotis astoņi eiro, 00 centi) tiek apmaksāts 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, pieņemšanas un nodošanas akta par puķu traukiem 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

3.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par veiktajiem darbiem saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 

iepirkumā iesniegto tāmi un darba izpildes aktiem, šādā kārtībā:  

 3.3.1. LĪGUMA cena par darbu tiek samaksāta par iepriekšējā mēnesī faktiski padarīto darba 

apjomu ik mēnesi, sākot ar 1.jūniju;  

 3.3.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM darbu izpildes aktus par katru kalendāro mēnesi 

līdz nākošā mēneša 5.(piektajam) datumam; 

 3.3.3. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā izskata iesniegtos darbu izpildes aktus. Pēc to 

apstiprināšanas un rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksā IZPILDĪTĀJA veiktos darbus; 

 3.3.4. Pēc PASŪTĪTĀJA pārbaudes izpildes aktos rakstiskā veidā noformētus labojumus 

IZPILDĪTĀJS pārskata un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no to 

saņemšanas; 

 3.3.5. Par apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no PASŪTĪTĀJA bankas. 

3.4. Par darba izpildes termiņa neievērošanu Pusēm ir pienākums maksāt otrai Pusei soda naudu 0,5% 

apmērā no nepadarīto darbu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās summas. 

3.5. Par novilcinātiem maksājumiem Pusēm ir pienākums maksāt otrai Pusei soda naudu 0,5% apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, sākot ar 21.(divdesmit pirmo) dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no kopējās summas. 

 

4. DARBA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Katra mēneša beigās IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas - nodošanas aktu 3 (trīs) 

eksemplāros par veiktajiem darbiem attiecīgajā mēnesī. 

4.2. PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no darba pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 

jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu). 

4.3. Ja ir PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots 

saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis 

IZPILDĪTĀJS, novēršami par viņa līdzekļiem, 10 (desmit) dienu laikā. 

4.4. Neparedzētie izdevumi tiek izmaksāti tikai uz divpusēja akta pamata, ja Puķu trauki vai ziedu 

skulptūras tiek fiziski bojāti nepiemērotu dabas apstākļu vai vandālisma rezultātā.  

 

5. PUŠU PIENĀKUMI 

 

5.1. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par Pasūtījuma izpildes kvalitāti un termiņiem. 

5.2. IZPILDĪTĀJAM izpildot līgumā paredzētos darbus pilnā apjomā, jāizmanto savs darbaspēks, 

transports un materiāli. 

5.3. Ja IZPILDĪTĀJS savā darba veikšanā iesaista arī citas juridiskas vai fiziskas personas, tas uzņemas 

pilnu atbildību pret PASŪTĪTĀJU par visa darba veikšanu.  

5.4. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs mainīt apakšuzņēmēju bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas. 



5.5. PASŪTĪTĀJA pienākums ir veikt līgumā paredzētos maksājumus pilnā apjomā un noteiktajos 

termiņos. 

                     

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

 

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un turpinās līdz Pušu savstarpējo saistību nokārtošanai.  

                                            

 

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

7.1. Papildinājumi un izmaiņas šajā līgumā pieļaujami tikai pēc PUŠU vienošanās un tiek noformētas 

rakstiskā veidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumsaistību neizpildi, ja tam par cēloni ir 

nepārvarami apstākļi, kas tieši ietekmējuši līguma izpildi. 

7.3. Strīdi, kas rodas šī līguma sakarā, tiek izskatīti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

7.4. Šis līgums ir sagatavots divos eksemplāros, no kuriem vienu saņem PASŪTĪTĀJS, otru IZPILDĪTĀJS.  

 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE 

Adrese: Liepājā, Rožu ielā 6 

Tālrunis: XXXXXXXXXXX 

Reģ.Nr.: XXXXXXXXXXX 

Banka: XXXXXXXXXXXX 

Konts: XXXXXXXXXXXX 

Kods: XXXXXXXXXXXXX 

 

 

___________________________________ 

Agrita Kulvanovska 

 

IZPILDĪTĀJS: 

 

SIA „PĪLĀDŽI - JUNIORS”  

Adrese: „Pīlādži”, Durbes pagasts,  

Durbes novads, LV 3440 

Tālrunis: XXXXXXXXXXXXXX 

Reģ.Nr.: XXXXXXXXXXXXXX 

Banka: XXXXXXXXXXXXXXX 

Konts: XXXXXXXXXXXXXXX 

Kods: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

_____________________________ 

Jānis Putra 

 

 

 


