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Ādažu novadā          2019.gada 29.aprīlī 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv 

izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un 

SIA „United Workshops” (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Jāņa Ezera personā, kurš darbojas uz 

Statūtu pamata no otras puses, 

abas kopā turpmāk „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā „Karoglentu nomas un 

eksponēšanas pakalpojumi” iepirkuma (identifikācijas Nr.ĀND 2019/78 (turpmāk - Iepirkums)) rezultātiem 

un Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2019.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.05-30-2019/78-1), noslēdz šādu 

iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Izpildītājs apņemas eksponēt (uzstādīt un demontēt) Gaujas svētku karoglentas 21.05.2019.-

03.07.2019., iznomāt un eksponēt (uzstādīt un demontēt) karoglentas Latvijas Republikas 

karoga krāsās 29.10.-29.11.2019 (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums 

Nr.1), Karoglentu izvietojuma shēmu (pielikums Nr.2), Izpildītāja finanšu piedāvājumu Iepirkumā 

(pielikums Nr.3), saistošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja 

norādījumiem.  

1.2. Parakstot Līgumu Pasūtītāja pilnvarotā persona un Izpildītājs apliecina, ka tās ir pienācīgi iepazinušās 

ar Darba uzdevumu, Darba izpildes vietu un termiņiem, izpildes nosacījumiem un atsakās saistībā ar 

to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 

2. Līgumcena un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena par Darbiem (turpmāk – Līgumcena) ir 3221.50 EUR (trīs tūkstoši divi simti 

divdesmit viens euro, 50 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darba izpildi saistītie izdevumi, t.sk. darbaspēks, materiāli, 

transports, pacēlājs un nodokļi, izņemot PVN.  

2.3. Maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošu PVN likmi. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot līgumcenu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 darba dienu 

laikā no Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 

saņemšanas dienas. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, numurs). 

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu pārskaitījis uz Izpildītāja 

bankas kontu Līgumcenu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

3. Piegādes noteikumi un termiņš  

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Karoglentu uzstādīšanu un demontāžu Izpildītājs veic Tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos un 

apjomā (pielikums Nr.1). 

3.3. Uzstādīšanas un demontāžas Objektu secību Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.  

3.4. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu.  

3.5. Pirms pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Darba pārbaudi 

divu darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas par Darba pabeigšanu.  

3.6. Ja Izpildītājs ir veicis Darbu nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz 

Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda trūkumus, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz 

defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt 

aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs 

Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.  

3.7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.  
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3.8. Nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu 

pilnīgas novēršanas.  

3.9. Darba nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta 

parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  

4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;   

4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektos, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes 

pārbaudi un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās 

sniegšanas termiņu;  

4.1.3. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc 

Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta 

saistību izpilde.  

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:  

4.2.1. Darbu veikt kvalitatīvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā termiņā un apjomā;   

4.2.2. nodrošināt Darba veikšanu tā, lai nepamatoti neapgrūtinātu personu pārvietošanos Objektos; 

4.2.3. izpildot Darbu, atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu; 

4.2.4. nodrošināt karoglentu uzstādīšanas laikā Objektos radušos atkritumu apsaimniekošanu tā, lai 

netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība vai manta, kā arī netiktu radīta negatīva ietekme 

uz vidi. Atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar 

normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām; 

4.2.5. piegādāt un uzstādīt visas iekārtas, kas nepieciešamas Darba izpildei;  

4.2.6. uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk. pret trešajām personām, par Objektos izvietoto 

iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam 

vai ir nomātas no trešajām personām; 

4.2.7. Darba pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objektiem Darba 

veikšanai izmantotus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus. 

4.3. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ neveic Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības 

aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darba izpildes 

dienu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie tiešie zaudējumi.  

4.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par izpildīto Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir 

tiesības aprēķināt līgumsodu 0,2 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

maksājuma dienu. 

4.5. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

4.6. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses 

vai tās darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā 

rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā. 

5. Kvalitāte un garantija 

5.1. Izpildītājs garantē karoglentu uzturēšanu eksponēšanas laikā un apņemas 36 stundu laikā novērst vēja, 

trešo personu, mehāniski un apkārtējās vides ietekmes rezultātā radītos defektus. 

5.2. Garantijas laikā, t.i. karoglentu eksponēšanas laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem 

defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina. 

5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam telefoniski un uz e-

pastu, norādot bojātas karoglentas atrašanās vietu.  

5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs 36 stundu laikā nenovērš defektus, Pasūtītājs nosūta uz Izpildītāja norādīto e-

pasta adresi aicinājumu ierasties uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. 

Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek 

izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Defektu akts ir pietiekošs 
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pamats līgumsoda 30,00 EUR apmērā piemērošanai un līgumsods tiek ieturēts no 2.1. apakšpunktā 

norādītā maksājuma.  

5.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses 

vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā 

rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet 

ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā 

jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. 

Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.  

6.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek 

pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu. 

6.4. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem. 

7. Līguma laušana 

7.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam 3 dienas iepriekš gadījumos, 

ja Izpildītājs nespēj veikt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā vai pienācīgā kvalitātē, vai nav 

izpildījis kādas citas savas saistības saskaņā ar Līgumu. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības 

uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

7.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski 

izdarīto Darba apjomu un to vērtību, kas atbilst Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs pieņem Darbu tādā 

apjomā, kādā tās atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami.  

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek 

noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

8.2. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks 

Līguma izpildes kontroli, Darba plānu izvērtēšanu un saskaņošanu, bojājumu pieteikšanas 

pieņemšanu, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darba pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Telpiskās 

attīstības plānotāja Iveta Grīviņa, t. 67700384, e-pasts iveta.grivina@adazi.lv. Atbildīgajai 

personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Pasūtītāja iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība 

Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk. nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto 

saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par 

līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām, ja vien tās nav atrunātas Līgumā. 

8.3. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Jānis Ezers t. 29442202, e-pasts 

janis.ezers@workshops.lv.  

8.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 2 

darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.   

8.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

8.6. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie 

Izpildītāja. 

mailto:iveta.grivina@adazi.lv
mailto:janis.ezers@workshops.lv
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8.7. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:  

8.7.1. Tehniskā specifikācija, uz 1 lp.; 

8.7.2. Karoglentu izvietojums, uz 2 lp.; 

8.7.3. Finanšu piedāvājums, uz 1 lp. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži,  

Ādažu nov., LV-2164 

Banka: Valsts kase 

kods: TRELLV22 

n/k: LV43TREL9802419010000 

 

 

________________________ 

Izpilddirektors Guntis Porietis 

2019.gada 29.aprīlī 

Izpildītājs: SIA „United Workshops” 

reģ. Nr. 40103551777  

Adrese: Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV-1005 

Banka: AS Swedbank  

kods: HABALV22  

n/k: LV79HABA0551033353888 

 

 

 

_________________________________ 

Valdes loceklis Jānis Ezers 

2019.gada ___.__________ 


