
5. pielikums 

Cenu aptaujas Nosacījumiem 

„ Ziemassvētku noformējuma gaismas objekts – Egles dekors II” 

ID Nr. JG CA2022/09 

 

 

PUBLISKAIS PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.______________  

Ziemassvētku noformējuma gaismas objekts – Egles dekors 

 

Jūrmalā, Līguma datums ir pēdējā pievienotā  

elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr. 

42803002568, juridiskā adrese: Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tās valdes locekļa 

Vilmāra Freimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no 

vienas puses, un 

____________________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr.: _____________, 

juridiskā adrese: ___________________, tā/s _________ ________ _________ personā, 

kura/š rīkojas uz ______________ pamata, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, 

(turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse),  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Cenu aptaujas ar ID Nr. JG CA2022/09 

rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas nodrošināt Ziemassvētku noformējuma 

gaismas objekts – Egles dekora vizuālo un tehnisko izstrādi, izgatavošanu, piegādi un 

uzstādīšanu (turpmāk – Darbi). Darbu izpilde notiek saskaņā ar cenu aptaujas 

noteikumiem, ar Izpildītāja iesniegto Tehnisko specifikāciju un tehnisko - finanšu 

piedāvājumu, Līguma nosacījumiem, ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

2.1. Piegādātājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus līdz 2022. gada ___.____________; 

2.1.2. veikt Darbus atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un Pasūtītāja darba 

uzdevumiem; 

2.1.3. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, 

mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.4. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktās prasības; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama 

kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam; 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies 

Piegādātāja, vai viņa iesaistītās trešās personas, vainas vai neuzmanības dēļ 10 

(desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas 



2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. pieņemt Darbus un parakstīt dokumentus, ja Darbi atbilst Līguma noteikumiem; 

2.2.2. nodrošināt Piegādātājam pienācīgus apstākļus Darbu izpildei noteiktajā vietā, kā 

arī savlaicīgi veikt Piegādātāja izpildīto Darbu pieņemšanu; 

2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1.Pēc Darbu pabeigšanas Piegādātājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas 

– pieņemšanas aktu, ko paraksta abas Puses. 

3.2.Piegādātājs nodošanas - pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, 

ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski 

sagatavotais un ar drošu elektronisko parakstu parakstītais nodošanas - pieņemšanas 

akts uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu. Šādā gadījumā 

Piegādātājs nodošanas - pieņemšanas aktu nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi 

gaisma@jurmalasgaisma.lv  vai oficiālo elektronisko adresi. 

3.3.Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Piegādātājam nekavējoties ir 

jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1.Par savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Piegādātājam saskaņā ar 

Finanšu piedāvājumu un Pasūtītāja veikto pasūtījumu apjomu 15 (piecpadsmit) 

darbdienu laikā pēc attiecīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa 

tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Kopējā Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Piegādātāja izdevumi, kas nepieciešami Piegādātāja saistību izpildei Līguma ietvaros. 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.3.Piegādātājam ir pienākums pilnībā atmaksāt saņemto priekšapmaksu, ja Līguma 

saistības netiek pilnībā izpildītas, izņemot gadījumu, kad Līguma izpilde tiek apturēta 

vai izbeigta Pasūtītāja vainas dēļ. 

4.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. 

Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs 

maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. AUTORTIESĪBU REGULĒJUMS 

 

5.1. Piegādātājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un normatīvajos aktos noteiktās 

pilnvaras un tiesības, lai uzņemtos un pildītu tam Līgumā noteiktās saistības, kā arī 

garantē to personīgu izpildi. Piegādātājs garantē Pasūtītājam atlīdzināt visus ar šo 

garantijas, pilnvaru nepatiesumu un nepilnību radītos zaudējumus. 

5.2. Piegādātājs garantē, ka Piegādātāja izstrādātie Darbi ir Piegādātāja jaunrades produkts, 

un to radīšanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības. 

5.3. Piegādātājs uzņemas atbildību Pasūtītāja vietā par zaudējumiem, kas var rasties 

Pasūtītājam vai trešajām personām, ja trešās personas ceļ pretenzijas par Darbiem vai 

to atsevišķu fragmentu autorību. 

5.4. Piegādātājs atbilstoši Autortiesību likumam piešķir Pasūtītājam visas izņēmuma 

tiesības attiecībā uz Darbu izmantošanu un lietošanu jebkurā laikā un jebkuriem 
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mērķiem, tajā skaitā tiesības publiskot Darbus. 

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārraidīt un reklamēt Darbus masu informācijas līdzekļos (audio, 

video, vizuālajos, drukātajos, elektroniskajos un interneta u.c.), kā arī citādi padarīt 

Darbus pieejamus publiski Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās robežām. 

Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Darbus pēc saviem ieskatiem šī vārda visplašākajā 

nozīmē, kā arī atļaut vai aizliegt Darbu izmantošanu, saņemt atlīdzību par Darbu 

izmantošanu, nodot Darbus tālāk trešajām personām, bez iepriekšējas šādu darbību 

saskaņošanas ar Piegādātāju un bez papildu atlīdzības Piegādātājam. 

5.6. Pasūtītājs par Darbos ietilpstošajiem autortiesību objektiem un to turpmāku 

izmantošanu ir atlīdzinājis, Piegādātājam samaksājot Līgumā noteikto līgumcenu. 

Pasūtītājs autora mantiskās tiesības iegūst Darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas brīdī. 

 

6. GARANTIJAS 

 

6.1. Piegādātājs atbild par izpildīto Darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, 

atbilstību tehniskajām prasībām un Latvijas Republikas noteiktajiem standartiem, to 

drošu ekspluatāciju. 

6.2. Piegādātājs veiktajiem Darbiem (t.sk. iebūvētās iekārtas, mehānismi un materiāli u.c. 

veiktie derīgie darbi, kas veikti līguma ietvaros) tiek dots garantijas laiks – 2 (divi) 

gadi no Ziemassvētku egles noformējuma uzstādīšanas dienas. 

6.3. Piegādātājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem 

līdzekļiem novērst garantijas laikā pēc Darbu veikšanas atklājušos un/vai radušos 

defektus. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto nosacījumu un 5 (piecu) 

darbdienu laikā nedod Pasūtītājam motivētu atbildi vai neuzsāk defektu novēršanu, tad 

Pasūtītājs veic darbus saviem spēkiem, pieprasot izmaksas no Piegādātāja. 

 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

7.2.  Ja Piegādātājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru 

pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas, ko 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.  

7.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma samaksas kavējuma gadījumā, samaksu 

nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 

kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kavētā maksājuma summas. 

7.4. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām,  Piegādātājs 

apņemas 2 (divu) darba dienu laikā nodrošināt Darbu izpildi, kuri atbilst Līgumā 

noteiktajām kvalitātes prasībām.  

7.5. Piegādātājs atbild par Darbu kvalitāti atbilstoši tehniskajās specifikācijās izvirzītajām 

prasībām.  

7.6. Piegādātājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem 

līdzekļiem novērst garantijas laikā atklājušos un/vai radušos defektus. 

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes. 



7.8. Ja Piegādātājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā, Pasūtītājam 

ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai to atbilstību Līguma noteikumiem vai 

Piegādātājs  atsakās vai vilcina nepilnību novēršanu vairāk kā par piecām darbdienām (vai 

citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka 

piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā gadījumā 

Piegādātājs sedz Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus. Tas neatbrīvo 

Izpildītāju no pārējo Līguma saistību izpildes. 

7.9. Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma procedūrā Piegādātāja 

iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt 

lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos 

ierobežojumus, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē 

Piegādātāju. 

7.10. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma 

izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa 

piemērojamie normatīvie akti. 

7.11. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Līgums stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga 

pievienošanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā 

kārtībā.  

8.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties 

rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

8.3.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību 

izpildes šādos gadījumos: 

8.3.1. Piegādātājs nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības; 

8.3.2. Piegādātājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc 

Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Piegādātāja spējas pildīt savas saistības 

saskaņā ar Līgumu; 

8.3.3. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir 

būtiska nelabvēlīga ietekme uz Piegādātāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai 

finansiālo stāvokli, kas iespaido Piegādātāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu; 

8.3.4. tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process; 

8.3.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā 

Piegādātājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes 

vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

8.4. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto 

saistību izpildes, ja Pasūtītājs kavē noteikto rēķinu apmaksu termiņu vairāk kā par 20 

(divdesmit) darba dienām un, ja minēto maksājumu kavējumu Piegādātājs vismaz 10 



(desmit) darba dienas pirms paziņojuma nosūtīšanas ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju un 

Pasūtītājs nav veicis norēķinu .    

8.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 8.3. apakšpunktu vai Piegādātājs vienpusēji 

atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Līgums tiek uzskatīts par 

izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā 

gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā 

līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. apakšpunktā noteiktās 

nepārsniedzamās līgumcenas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma 

saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi 

izpildīti. 

8.6. Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā rakstiski paziņo 

Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Piegādātāja un kavē 

Darbu pabeigšanu Līgumā noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību, tai 

skaitā var pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu. Ja šāds paziņojums nav 

saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad Piegādātājam nav tiesību uz termiņa 

pagarinājumu. 

8.7. 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. 

8.8. Katra no Pusēm trīs darbdienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu 

pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

8.9. Piegādātājs trīs darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski 

informē Pasūtītāju par izmaiņām Līgumā norādītajos Piegādātāja rekvizītos. 

8.10. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši 

Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

9.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

 

9.1. „Personas dati” ir Pušu kontaktpersonu dati, darbinieku dati, apakšuzņēmēju dati, kas 

ietver sevī informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tai 

skaitā vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese. 

9.2. “Personas datu apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem 

veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem. 

9.3. Pušu Personas datu apstrāde notiek ar mērķi uzturēt līgumattiecības un izpildīt Līguma 

prasības. 

9.4. Katra Puse veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās darbība ir atbilstoša 

2016. gada 27. aprīļa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk saukta  „REGULA”), un citu spēkā 

esošo normatīvo aktu par datu aizsardzību prasībām. 

9.5. Puses apņemas nodrošināt, ka ar šī Līguma izpildi saistītās personas ir informētas par 

savu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Puses nodrošina un uzņemas atbildību par to, ka Personu dati tiek izmantoti tikai 

Līguma izpildes vajadzībām un tikai termiņā un apjomā, kas nepieciešams Līguma izpildei, 

un pēc iespējas mazākā apmērā.  

9.6. Puses apņemas savlaicīgi nodrošināt Personas datu aktualizēšanu, sniedzot attiecīgus 

paziņojumus otrai Pusei. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 



 

10.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir ________________________ (tālr. 

_______) 

10.2. Piegādātāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir ____________ (tālr. _______). 

10.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

10.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz  ___ (______) lapām un pielikumiem 

elektroniska dokumenta formātā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur 

laika zīmogu. 

10.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz ___ (__________) un skiču projekts uz ___ 

(_______)lapas/ām; 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (________) lapas/ ām. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

 


