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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2014/1 
/Zāles pļaušana un savākšana 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 
apsaimniekošanā esošajām dzīvojamām mājām piesaistītajā teritorijā/ 

 

Jēkabpilī                 2014.gada 07.maijā 
 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes 
priekšsēdētāja JURA KOZULIŅA un valdes locekļa AINĀRA LABZOVA personā, kuri 
darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā – “PASŪTĪTĀJS” un  

SIA ”Baltic Engineering Service”, vienotais reģ. Nr.40103343299, tās valdes locekles 
ILZES RATNIECES personā, kura darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk 
tekstā –“PIEGĀDĀTĀJS”, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti “Puses”,  

saskaņā ar publiskā iepirkuma ID Nr. JKNP 2014/1 „Zāles pļaušana un savākšana 
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā esošajām dzīvojamajām mājām piesaistītajā 
teritorijā” (turpmāk tekstā – publiskais iepirkums), iepirkuma komisijas 2014. gada 30.aprīļa 
Lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt pakalpojumu – zāles pļaušana 
un savākšana Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā esošajām 
dzīvojamajām mājām piesaistītajās teritorijās (turpmāk tekstā DARBS), saskaņā ar 
LĪGUMU un  
pielikumu Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas,   
pielikumu Nr.2 – Finanšu piedāvājums 1 (vienas) lapas, 
pielikumu Nr.3 – Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām, kas ir neatņemamas 
LĪGUMA sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 
 

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:  
2.1.1. veikt DARBUS līdz 2014.gada 30.oktobrim; 
2.1.2. kvalitatīvi un noteiktajā laikā veikt DARBUS saskaņā ar PASŪTĪTĀJA 

izsniegto darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1); 
2.1.3. nodrošināt LĪGUMA izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 
2.1.4. veikt DARBUS augsti profesionālā līmenī, stingri ievērojot pielietojamo 

materiālu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) 
izplatītāja norādījumiem, kā arī Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – LR) 
spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām; 

2.1.5. atbildēt par darba drošības noteikumu, veselības aizsardzības organizēšanas 
un darba vietu iekārtošanas prasību ievērošanu, drošības tehnikas instrukciju, 
ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot 
tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, atkritumus uzglabāt atkritumu 
konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. 
Nodrošināt savlaicīgu atkritumu izvešanu. 
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2.1.6. paziņot PASŪTĪTĀJA pārstāvim par gadījumiem, kad konstatētas gājējiem 
bīstamas vietas, veicot tās norobežošanu; 

2.1.7. ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu ik mēnesi nodot DARBUS 
PASŪTĪTĀJAM; 

2.1.8. kompensēt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa 
iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba 
dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas; 

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas: 
2.2.1. ar nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt DARBUS, ja tie atbilst 

PASŪTĪTĀJA izsniegtā darba uzdevuma un LĪGUMA nosacījumiem; 
2.2.2. veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
 

3.1. Katru mēnesi pēc DARBU pabeigšanas tiek noformēts un abu PUŠU parakstīts faktiski 
izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akts. 

 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

4.1. Līguma summa ir līdz EUR 20651.41 (Divdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit viens euro 
un 41 cents), t.sk. PVN 21% EUR 3 584.13 (Trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro 
un 13 centi). Kopējā līgumcena bez PVN sastāda EUR 17 067.28 (Septiņpadsmit 
tūkstoši sešdesmit septiņi euro un 28 centi), tas ir EUR 4 266.82 (Četri tūkstoši divi simti 
sešdesmit seši euro un 82 centi) par vienu pļaušanas reizi par kopējo apjomu (29.84 
ha). 

4.2. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM summu par 
faktiski izpildīto DARBA apjomu, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsniegto darba 
uzdevumu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA iesniegtos vienību 
izcenojumus finanšu piedāvājumā un pievienotās vērtības nodokli LR spēkā esošo 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

4.3. Pakalpojumu vienību Līgumcenās ietverti visi nepieciešamie nodokļi un nodevas, 
izņemot PVN, kā arī visi iespējamie IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami 
IZPILDĪTĀJA saistību izpildei LĪGUMA ietvaros. Apmaksa par līgumsaistību izpildi 
var mainīties, piemērojot līgumsodus. 

4.4. Norēķins par darba uzdevumos minētajiem un izpildītajiem DARBIEM notiek 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 
un attiecīga rēķina no IZPILDĪTĀJA saņemšanas. 

 

5. GARANTIJAS 
 

5.1. IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto DARBU un izmantoto materiālu kvalitāti, atbilstību 
tehniskajām prasībām. 

5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas par 
saviem līdzekļiem novērst pēc DARBU veikšanas atklājušos un/vai radušos defektus. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA 
 

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem. 
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6.2. Par nepienācīgu saistību izpildi IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5 % 
(pieci procenti) no darba uzdevumā minētā DARBA apjoma aprēķinātās summas 
attiecīgajam DARBA veidam par katru pārkāpuma dienu, ko PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 
ieturēt, veicot norēķinus. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes. 
6.4. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 
 

7.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei 
vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā.  

7.2. Izņemot 7.3. un 7.4. punktos noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM 
vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

7.3. Gadījumā, ja pasūtītāja budžetā nepietiekošs finansējums LĪGUMĀ paredzēto DARBU 
apmaksai, PASŪTĪTĀJS vienpusējā kārtā var samazināt tehniskajā specifikācijā 
minētos darbu apjomus un 10 dienu laikā pirms apjoma samazināšanas nosūtīt 
paziņojumu IZPILDĪTĀJAM, jeb vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, veicot norēķinus 
par faktiski padarītajiem darbiem. LĪGUMS zaudē spēku ar brīdi, kad par 
nepietiekamu finansējumu tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM. 

7.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA 
rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 
atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku 
zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā 
IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī 
maksā līgumsodu Ls 500,00 apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā 
paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem 
DARBIEM, kas ir pienācīgi izpildīti. 

7.5. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 
noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, 
kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību. 

7.6. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās 
nepārvaramās varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto 
termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 
prasības. 

 

8. CITI NOSACĪJUMI 
 

8.1. Operatīvo jautājumu risināšanai, DARBU kvalitātes kontrolei un nodošanas – 
pieņemšanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir Privatizējamais SIA JK 
Namu pārvalde darba aizsardzības speciālists INGUS GEISTARTS (tel. 65231206, +371 
29486330). 

8.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir valdes locekle ILZE RATNIECE (tel. +371 
29222222). 

8.3. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus LĪGUMA 
noteikumus. 
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8.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nodot DARBUS apakšuzņēmējam saskaņā ar Izpildītāja 
iesniegto piedāvājumu iepirkumā. 

8.5. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi 
ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem. 

8.6. LĪGUMS parakstīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 4 (četrām) lapām un 
trīs pielikumiem uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu 
juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie 
PASŪTĪTĀJA. 

 
 
 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
 
 

PASŪTĪTĀJS     IZPILDĪTĀJS 
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde  SIA ”Baltic Engineering Service” 
Juridiskā adrese:     Juridiskā adrese: 

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils   Kurzemes iela 6-20, Tukums 
Faktiskā adrese:      Faktiskā adrese: 

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils   Augusta Deglava iela 66, Rīga 
Vienotais reģ. Nr.45403000484    Vienotais reģ. Nr.40103343299 
Konts LV17UNLA0050005874865   Konts LV37PARX0013702980001 
AS SEB BANKA     AS CITADELE BANKA 
 

 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs__________________  Valdes locekle __________________ 

          (J.Kozuliņš)           (I.Ratniece) 
 

 
Valdes loceklis _______________________ 
            (A.Labzovs) 
 


