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PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.______________ 
par ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas tehnikas nomu II  

 

Jūrmalā                     2017.gada ___.____________ 

 

 

 

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 

SIA “DIODORUS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003818035, juridiskā adrese Engures nov., 

Lapmežciema pag., Lapmežciems, Gatera iela 9, LV-3118, tās valdes locekļa Andra Pīranta 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,  

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

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Pasūtītāja iepirkuma „ par ielu horizontālo 

apzīmējumu uzklāšanas tehnikas nomu II” (iepirkuma identifikācijas Nr. JG 2017/04) 

rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto 

 

 

1. Līguma priekšmets 

 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt par ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas 

tehnikas nomu ar operatoru (turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojuma izpilde notiek saskaņā ar 

Iepirkuma Nolikumu, Līguma nosacījumiem un tā pielikumiem, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

 

2.1. Pasūtītājs: 

2.1.1. pasūta Pakalpojumu pēc nepieciešamības, nosūtot Izpildītājam pieprasījumu (turpmāk – 

Pieprasījums) uz e-pastu diodorus999@gmail.com  neizmantojot drošu elektronisko parakstu. 

2.1.2. pieņem izpildītu, Līguma prasībām atbilstošu kvalitatīvu Pakalpojumu. 

2.1.3. samaksā par kvalitatīvi izpildītu un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtu Pakalpojumu; 

2.1.4. par atbildīgo personu, kas koordinē sadarbību ar Izpildītāju, kā arī ir tiesīga parakstīt 

nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītāja vārdā, nozīmē Vilmāru Freimani, tālr. 26379558. 

2.2. Izpildītājs: 

 2.2.1. ar saviem resursiem sniedz Pasūtītājam kvalitatīvu, Līguma nosacījumiem un tā 

pielikumiem atbilstošu Pakalpojumu; 

2.2.2. nodrošina Pakalpojuma uzsākšanas izpildes termiņu 1 (vienas) darba dienas laikā no 

Pieprasījuma nosūtīšanas (elektroniski) dienas; 

2.2.3. kvalitatīvi un noteiktajā laikā veic Līgumā minētās saistības; 

2.2.4. Pakalpojuma izpildē ievēro Pasūtītāja norādījumus un atbild par spēkā esošo drošības 

tehnikas/ darba drošības/ vides aizsardzības un citu normatīvo aktu, kas attiecās uz Pakalpojuma 

izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu; 

2.2.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz pilnu informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu; 

2.2.6. kompensē zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās 

personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenziju nosūtīšanas 

dienas; 

2.2.7. par atbildīgo personu, kas koordinē sadarbību ar Pasūtītāju, kā arī ir tiesīga parakstīt 

nodošanas - pieņemšanas aktu Izpildītāja vārdā, nozīmē Andri Pīrantu, tālr. 29220729. 

 

3. Pakalpojuma kvalitāte 
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3.1. Ar kvalitatīvu, Līguma prasībām atbilstošu Pakalpojumu Līguma ietvaros saprotams 

Pakalpojums, kas atbilst Līguma nosacījumiem, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

attiecībā uz Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā. 

3.2. Izpildītājs garantē veiktā Pakalpojuma atbilstību Līguma nosacījumiem. 

 

4. Norēķinu kārtība  

 

4.1. Līgumcena par Izpildītāja pienācīgu Pakalpojuma izpildi tiek noteikta saskaņā ar Līguma 

Pielikums (Finanšu piedāvājums). 

4.2. Kopējā līgumcena nevar pārsniegt 41 999 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.  

4.3. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, speciālistu 

atalgojums, tehnikas piegāde pie Pasūtītāja un aizvešana, kā arī visi nodokļi un nodevas, kā arī 

visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām Līguma darbības laikā. 

4.4. Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem 

atbilstoši sniegtu Pakalpojumu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina, kas tiek 

izrakstīts, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta, 

saņemšanas dienas 

4.5. Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

4.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz 

Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

 

5. Pušu atbildība 

 

5.1. Par nepienācīgu saistību izpildi, tajā skaitā Pakalpojuma sniegšanas termiņu kavēšanu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot Līgumsodu 200 EUR par katru pārkāpuma kalendāro 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina. 

5.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc tā pieprasījuma līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci 

procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas termiņa dienu bet ne vairāk kā 

10 % (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties 

un vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu ar datumu, kāds 

norādīts Pasūtītāja nosūtītajā paziņojumā par Līguma izbeigšanu. Šādā gadījumā Izpildītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un 

netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 4.2. punktā 

minētās kopējās līgumcenas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par pienācīgi un kvalitatīvi 

veiktu Pakalpojumu. 

5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda vai nepienācīgi pilda šajā Līgumā noteiktās saistības, 

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai uz laiku pārtraukt šajā Līgumā 

noteikto Pakalpojumu sniegšanu, brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darbdienas iepriekš. 

 

 

6. Līguma darbības laiks 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā divdesmit četrus mēnešus vai līdz 

4.2. punktā minētās kopējās līgumcenas sasniegšanai. 

6.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot 1 (vienu) 

kalendāro mēnesi pirms paredzētās Līguma darbības izbeigšanas dienas. 

6.3.  Līguma grozījumi ir pieļaujami: 

6.3.1. ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu; 

6.3.2. ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma regulējumam. 
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7. Citi nosacījumi 

 

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības 

risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

noteikumiem. 

7.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai 

tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. 

7.3. Ja kādi no Līguma nosacījumiem zaudē juridisku spēku, pārējie līguma nosacījumi 

paliek nemainīgi 

7.4. Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu, juridiskā statusa, 

juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai 

likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

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

saistību un tiesību pārņēmējiem. 

7.6. Līgums ir sagatavots uz parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 5 (piecām) 

lapām, no kurām; 

7.6.1. Līguma pamatteksts uz 3 (trim) lapām; 

7.6.2. Līguma pielikumsi uz 2 (divām) lapām. 

7.7. Abi Līguma eksemplāri ir identiski, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie – Izpildītāja. 

 

 

8. Pušu rekvizīti  

 

Pasūtītājs:        Izpildītājs: 

 

SIA “Jūrmalas gaisma” 

Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 

Vienotais reģ. Nr. 42803002568 

AS DNB Banka 

Konts: LV31RIKO0002013139875 

Tālr. 67762551 

gaisma@jurmalasgaisma.lv 
 

SIA DIODORUS 

Engures nov., Lapmežciema pag., 

Lapmežciems, Gatera iela 9, LV-3118 

Vienotais reģ. Nr.: 40003818035 

AS SWEDBANK  

Konts:  LV96HABA0551012963503 

Tālr.: (+371) 29220729 

diodorus999@gmail.com 
 

 

 

 

 




