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LĪGUMS Nr.2-4/18/36 

Vasaras puķu stādu piegāde Jelgavas pilsētas apstādījumiem 

 

Jelgava             2018. gada 26.martā 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr. 90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, 

no vienas puses, no vienas puses, un  

„I.Tiesneses individuālais uzņēmums”, reģistrācijas Nr.48502005327, tās īpašnieces 

Ineses Tiesneses personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras 

puses, abas kopā sauktas Puses, 

saskaņā ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/24/MI „Vasaras puķu stādu piegāde Jelgavas 

pilsētas apstādījumiem” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto 

piedāvājumu Iepirkumam (turpmāk – Piegādātāja piedāvājums), noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs veic vasaras puķu stādu (turpmāk – Prece) piegādi 

Jelgavas pilsētas apstādījumiem. 

1.2. Piegādātājs Preču piegādi veic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), 

„Preču daudzumu un izcenojumu saraksts” (2.pielikums), Piegādātāja piedāvājumu 

iepirkumam, Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

1.3. Pasūtītājs, neveicot jaunu iepirkumu, ir tiesīgs izmainīt tikai tādu Preču vienību 

apjomus, kas jau sākotnēji tika iekļauti „Preču daudzumu un izcenojumu saraksts” un 

par ko tika rīkots iepirkums. Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 

10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

2. Līguma darbības termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

2.2. Piegādātājs veic Preces piegādi partijās saskaņā ar Līguma un Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums) nosacījumiem no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 20.jūnijam. 

2.3. Ņemot vērā Preces specifiku, nepiemērotu laika apstākļu gadījumā Pasūtītājs var 

izmainīt Preces piegādes termiņus, rakstiski informējot par to Piegādātāju vismaz 1 

(vienu) darba dienu iepriekš. 

2.4. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tās nav izpildījušas 

Līguma darbības laikā. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

3.1. Plānotā Līgumcena ir 27 265,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit 

pieci euro 00 centi) un PVN 21% (divdesmit viens procents) 5 725,65 euro (pieci 

tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro 65 centi), kas kopā ir Līguma summa 

32 990,65 euro (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit  euro  65 centi). 

3.2. Pasūtītājs var samaksāt Piegādātājam avansu līdz 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no 

Līgumcenas, kas ir 9 897,20 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro  

20 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents), 5 (piecu) darba dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas, ko Piegādātājs iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Līguma noslēgšanas. 

3.3. Atlikušo samaksu, kas ir 23 093,45 euro (divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit trīs euro 

45 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents), Pasūtītājs samaksā 

Piegādātājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ko Piegādātājs 

iesniedz pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par Preces piegādi. 
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4. Preču pieņemšanas kārtība 

4.1. Pasūtītājs pieņem Preci ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta abas Puses. 

4.2. Ja pie Preces pieņemšanas-nodošanas konstatē, ka kāda no Preces vienībām ir 

nekvalitatīva, tad Piegādātājs veic nekvalitatīvās Preces nomaiņu par saviem līdzekļiem 

1 (vienas) darba dienas laikā, piegādājot tās Pasūtītāja norādītajā vietā. 

4.3. Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc 

nekvalitatīvo Preču vienību nomaiņas Līguma 4.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

 

5. Pušu saistības  
5.1. Piegādātājs uzņemas šādas saistības: 

5.1.1. veikt Preces piegādi atbilstoši veiktajam pasūtījumam un Līguma nosacījumiem. 

Preces piegādi apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts; 

5.1.2. nozīmēt atbildīgo speciālistu Līguma izpildes laikā – Inesi Tiesnesi, tālrunis: [..];  

5.1.3. Preces piegādes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes 

drošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto 

noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

5.1.4. nodrošināt tīrību teritorijā, kurā notiek Preces piegāde; 

5.1.5. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana 

trešajām personām u.c.), kas var rasties Preces piegādes procesā. 

5.2. Pasūtītājs uzņemas šādas saistības: 

5.2.1. pasūtīt konkrēto Preces partiju, nosūtot Piegādātājam Pieteikumu uz e-pastu: [..], 

saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums); 

5.2.2. nozīmēt atbildīgo speciālistu Līguma izpildes laikā – pilsētas zaļo zonu 

apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja, tālrunis: [..]; 

5.2.3. veikt samaksu par pasūtīto un faktiski piegādāto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņā; 

5.2.4. ievērot Preču partiju pasūtīšanas un pieņemšanas kārtību saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 

5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei, kā arī trešajām personām, nodarītajiem 

zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma 

izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, 

ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

 

6. Līgumsods 

6.1. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda savas saistības Līgumā un/vai Pieteikumā 

paredzētajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam līgumsodu 0,1% 

(viena desmitā daļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces vērtības, par katru kavēto 

dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto saistību vērtības.  

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līgumā paredzētajā termiņā, 

Piegādātājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa 

procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru kavēto dienu, bet kopsummā 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto saistību vērtības.  

6.3. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pilnā apjomā. 

6.4. Vainīgā Puse samaksā Līgumsodu otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā uz 

Pretenzijas pamata. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Piegādātājam 

maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

 

7. Līguma grozīšana, atkāpšanās no Līguma un Līguma atcelšana 
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7.1. Līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar 

rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Pušu parakstīšanas kļūst par 

Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.2. Pusēm, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 

61panta noteikumi. 

7.3. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma 

nosacījumus vai uzdod Piegādātājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai 

normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs nepilda Līgumā 

noteiktās saistības. 

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma7.4.apakšpunktu, Piegādātājam neizpildot 

saistības pilnā apmērā, tad Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāatmaksā 

Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums par nepiegādāto Preci un jānomaksā 

Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.  

7.6. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse paziņoja 

par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otrai Pusei, un tā nav 

novērsusi Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek 

nosūtīts uz Līgumā norādīto Puses e pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko 

adresi. 

7.7. Līgums ir uzskatāms par atceltu ar nākamo darba dienu, ja Puse neceļ iebildumus līdz 

paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 7.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam 

termiņam. 

7.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 

izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi 

nav pamats Līguma atcelšanai no Piegādātāja puses. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, ja Līguma saistību izpilde kļuvusi pilnīgi vai daļēji 

neiespējama no Pusēm neatkarīgu apstākļu (stihiskas nelaimes, avārijas, dabas un cita 

veida katastrofas, kara darbība, valsts iestāžu lēmumi un tml.) rezultātā, ja šie apstākļi 

iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un kurus attiecīgā līgumslēdzēju puse nav varējusi 

ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Līguma saistību izpildes termiņi tiek pagarināti 

atbilstoši dienu skaitam, kādā darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. 

8.2. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par 

to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas 

apstākļus, un norādot, uz šādu nepārvaramas varas, apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, 

kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās 

sekas. 

8.3. Ja minētie apstākļi darbojas ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad katra no 

līgumslēdzēju Pusēm ir tiesīga atteikties no Līguma saistību izpildes, un šādā gadījumā 

neviena Puse nav tiesīga pieprasīt no otras puses zaudējumu atlīdzību, kura radusies 

Līguma pārtraukšanas rezultātā. 

9. Strīdu risināšana 

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu 

ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.  

9.2. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas 

Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līguma 5.1.2. un 5.2.2.apakšpunktā norādītie speciālisti ir atbildīgi par Līguma 

izpildes organizēšanu un uzraudzīšanu. 
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10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē 

pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību. 

10.3. Visi paziņojumi starp Pusēm tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek 

īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem. 

10.4. Pusei ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā brīdināt otru Pusi par reorganizāciju vai 

likvidāciju, bet 5 (piecu) dienu laikā informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī 

nekavējoties informēt, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu. 

10.5. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs 

glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde  

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātājas reģistrācijas Nr.90001282486 

Pulkveža O.Kalpaka iela 16A  

Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka 

Konts: LV61UNLA 0050001003121 

 

 

Vadītājs __________________ M.Mielavs 

Piegādātājs 

„I.Tiesneses individuālais uzņēmums” 
 

Vienotais reģistrācijas Nr.48502005327 

„Grezas”, Līvbērzes pagasts 

Jelgavas novads, LV-3003 

AS SEB banka 

Konts: [..] 

 

 

Īpašniece _______________ I.Tiesnese 

 
 

 


