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Līgums Nr. JUR 2019-04/332  

Par brīvdabas pasākumu tehnisko nodrošinājumu  

 

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 „RJK” (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekles Ineses Skuķes personā, kas darbojas uz statūtu 

pamata, no otras puses, 

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu 

iepirkumā „Ādažu Kultūras centra rīkoto brīvdabas pasākumu tehniskais nodrošinājums” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2019/61) un Iepirkumu komisijas 2019.gada 16.aprīļa lēmumu 

(protokols Nr.05-30-2019/61-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt pilna apjoma skatuves tehnisko 

konstrukciju, papildsistēmu, skaņas un gaismas iekārtu nodrošinājumu Pasūtītāja 

rīkotajiem brīvdabas pasākumiem 2019.gadā (turpmāk – Pakalpojumi), saskaņā ar 

saskaņotu Tehnisko specifikāciju, Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums 

Nr.1), saistošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja 

norādījumiem.  

1.2. Pakalpojumu sniegšanas vietas Ādažos, Ādažu nov., precīzas vietas dabā Izpildītājs 

saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi: 

1.2.1. Gaujas svētki (turpmāk – Pakalpojums 1) – saskaņā ar Gaujas svētku teritorijas 

plānu;  

1.2.2. Līgo svētki (turpmāk – Pakalpojums 2) – “Līgo laukums”. 

1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Pasūtītāja 

prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumu vai pretenzijas. 

2. Līgumcena un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – līgumcena) ir 32 433,07 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši četri 

simti trīsdesmit trīs euro un 7 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar 

Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.1.1. 28132,92 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 92 

centi) bez PVN – 15 dienu laikā pēc Pakalpojuma 1 pieņemšanas-nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ieskaitot to Līguma norādītajā 

Izpildītāja bankas norēķinu kontā; 

2.1.2. 4300,15 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro un 15 centi) bez PVN – 15 dienu laikā 

pēc Pakalpojuma 2 pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas, ieskaitot to Līguma norādītajā Izpildītāja bankas norēķinu kontā. 

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk., 

darbaspēks, transports, materiāli u.c., izņemot PVN.  

2.3. Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4. Rēķinos Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, numurs). 

3. Līguma termiņš  

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

3.2. Izpildītājs Pakalpojumus sniedz šādos termiņos, konkrētu laiku saskaņojot ar Pasūtītāja 

pārstāvi: 

3.2.1. Pakalpojumu 1 - no 2019.gada 1.jūnija līdz 2.jūnijam; 
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3.2.2. Pakalpojumu 2 – no 2019.gada 23.jūnija līdz 24.jūnijam. 

4. Pakalpojuma pieņemšana-nodošana 

4.1. Pakalpojumu izpilde tiek uzskatīta par pabeigtu tikai tad, kad pēc katra Pakalpojuma 

izpildes Puses ir parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.2. Ja Izpildītājs ir sniedzis nekvalitatīvus vai Līguma noteikumiem neatbilstošus 

Pakalpojumus, iebildumi tiek fiksēti pieņemšanas-nodošanas aktā.   

4.3. 4.2. punktā minētajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības nekvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus 

apmaksāt daļēji vai neapmaksāt vispār.  

5. Pušu tiesības un pienākumi  

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  

5.1.1. sniegt nepieciešamo informāciju pēc Izpildītāja pieprasījuma, kas nepieciešama 

Pakalpojumu kvalitatīvai veikšanai; 

5.1.2. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļuvi Pakalpojumu sniegšanas objektiem; 

5.1.3. nodrošināt apsardzi tehniskajam aprīkojumam no skatuves montāžas sākuma līdz 

demontāžas beigām;  

5.1.4. maksāt par kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

5.1.5. kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontroles 

pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, 

norādot tās sniegšanas termiņu;  

5.1.6. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas 

radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ 

var tikt traucēta saistību izpilde.  

5.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:  

5.2.1. sniegt Pakalpojumus atbilstoši saistošo normatīvo aktu noteikumiem, izmantojot 

savas iekārtas, rīkus, resursus un darbaspēku pilnā apjomā un labā kvalitātē 

atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu; 

5.2.2. veikt tehniskā aprīkojuma piegādi, montāžu, uzstādīšanu, noregulēšanu, pilnu 

apkalpošanu un demontāžu; 

5.2.3. nodrošināt tehniskā aprīkojuma atbilstību tehniskajām un ekspluatācijas prasībām; 

5.2.4. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Pakalpojumu izpildei;  

5.2.5. nodrošināt, ka tehniskais aprīkojums tiks izvietots Pakalpojumu sniegšanas vietās 

tā, lai netiktu apdraudēti skatītāji un dalībnieki; 

5.2.6. izvietot un uzstādīt tehnisko aprīkojumu atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības 

normām; 

5.2.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojumu sniegšanas 

gaitu, apstākļiem, kas traucē vai kas varētu traucēt to sniegt; 

5.2.8. pēc saviem ieskatiem pieaicināt Pakalpojumu sniegšanai trešās personas, 

uzņemoties par to pilnu atbildību. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja saistībām 

ar trešajām personām, kas var rasties, veicot Līguma izpildi.  

5.3. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā puse 

atlīdzina cietušajai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 

5.4. Ja Izpildītājs neievēro 3.2. punktā minētos termiņus, Pasūtītājs piemēro līgumsodu 1% 

apmērā no paredzētā maksājuma par konkrētu Pakalpojumu par katru kavēto stundu, bet ne 

vairāk kā 10% no paredzētā maksājuma par konkrētu Pakalpojumu. 

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu 1-2 dienu laikā pirms konkrēta 

Pakalpojuma, Izpildītājs sedz zaudējumus par konkrēto Pakalpojumu paredzētā maksājuma 

apmērā.  
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5.6. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no paredzētā maksājuma par konkrētu Pakalpojumu.  

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 šādiem 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. 

7. Līguma grozīšana un izbeigšana 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras 

Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

7.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam 3 dienas 

iepriekš, gadījumos, ja Izpildītājs nespēj sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā vai 

pienācīgā kvalitātē, vai nav izpildījis kādas citas Līguma saistības. Līguma izbeigšana 

neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu 

izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojumu 

pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga, t. 

29456335, e-pasts linda@adazikultura.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas 

noteikti Ādažu novada domes 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 Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

8.2. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Kristaps Bunga, t. 20282477, e-pasts 

kristaps@rjk.lv.  

8.3. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai 

Pusei 2 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.   

8.4. 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. 

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

pie Izpildītāja. 

mailto:linda@adazikultura.lv
mailto:kristaps@rjk.lv


 

 

4 

8.6. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir šādi pielikumi (oriģināli atrodas Elektroniskā 

iepirkumu sistēmā (EIS)):  

8.6.1. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 7 lp.; 

8.6.2. Finanšu piedāvājums, uz 3 lp. 

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 „RJK” 

reģ. Nr. 40003413496  

Juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 2A,  

Rīga, LV-1004 

Banka: AS Swedbank  

Bankas kods: HABALV22 

n/k: LV50HABA0551029950486 

 

 

 

_________________________________ 

Valdes locekle Inese Skuķe 

2019.gada ____.______________ 

 


