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LĪGUMS  
 
 
Liepāja                                                 2019. gada ___. martā 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, 
reģistrācijas numurs 90000063185, Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 
Ronalda Fricberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 14 
“Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums”  (turpmāk  – “Pasūtītājs”), no vienas puses, un 
SIA “Stageart”, reģistrācijas Nr. 40203004967 (turpmāk - “Izpildītājs”), tās valdes 
priekšsēdētāja Ivo Rozenberga personā, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 
saukti arī kā „Puse” vai „Puses”, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt vides objekta – vārda “Liepāja” – 

izveidi un uzstādīšanu Liepājas pludmalē, kā arī uzturēšanu saskaņā ar atklāta 
metu konkursa “Vides objekta – vārda “Liepāja” – izveide” (LPP 2018/113) un 
sarunu procedūras “Vides objekta – vārda “Liepāja” – izveide” (LPP 2019/14) 
rezultātiem (turpmāk – Darbs). 

1.2. Darba izpildes detaļas nepieciešamības gadījumā Puses saskaņo rakstiski, ar e-
pasta palīdzību.  

1.3. Līguma pielikumi un sastāvdaļas ir: 
1.3.1. Izpildītāja priekšlikums metu konkursā (1.Pielikums); 
1.3.2. Izpildītāja piedāvājums sarunu procedūrai (2.Pielikums); 
1.3.3. Tehniskā specifikācija (3.Pielikums); 
1.3.4. Vides objekta uzturēšanas un kopšanas noteikumi (4.Pielikums). 

 
2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 
2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas 

nepieciešama Darba kvalitatīvai izpildei. 
2.2. Pasūtītājs pilnvaro Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācija” Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju Zitu 
Lazdāni, e-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv, parakstīt nodošanas – pieņemšanas 
aktu. 

2.3. Saņemt informāciju par pasūtījuma veikšanas gaitu. 
2.4. Izsniegt nepieciešamās atļaujas iebraukšanai pludmales teritorijā. 
2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Izpildītājam par padarīto Darbu Līguma noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs apņemas maksāt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu 
procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās Līguma summas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 

 
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

 
3.1. Izpildītājs nodrošina Tehniskajā specifikācijā (3.Pielikums) un Izpildītāja 

priekšlikumā metu konkursam (1.Pielikums) atbilstoša vides objekta – vārda 
“Liepāja” (turpmāk – Objekts) izgatavošanu, paredzot tā kvalitatīvu eksponēšanu 
Liepājas pludmalē (turpmāk – Teritorijā) piecu gadu laikā pēc Objekta nodošanas 
– pieņemšanas akta parakstīšanas. 

3.2. Izpildītājs veic Darbu pilnā apjomā atbilstoši Līgumam un normatīvo aktu 
prasībām, ar savu tehniku, darbaspēku un nodrošina visus resursus, kas 
nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei, kā arī ievēro Līgumā noteikto Darba 
izpildes termiņu. 

3.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz informāciju par pasūtījuma 
veikšanas gaitu. 
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3.4. Izpildītājam ir tiesības piesaistīt trešās personas, lai izpildītu Līguma saistības. Par 
Izpildītāja piesaistīto trešo personu veicamo darbu un Līguma noteikumu 
ievērošanu atbild vienīgi Izpildītājs. 

3.5. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs pieņem no Pasūtītāja Teritoriju, kurā notiks 
Objekta uzstādīšanas darbi, parakstot Teritorijas nodošanas – pieņemšanas aktu, 
pēc kura parakstīšanas Izpildītājs tiesīgs uzsākt Darbu Teritorijā un ir atbildīgs par 
Darba veikšanas vietu un tās uzturēšanu, darba drošību un darba aizsardzības 
pasākumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

3.6. Pēc Darbu pabeigšanas (līdz Darba nodošanas – pieņemšanas akta 
parakstīšanai) Izpildītājam jāizved no Teritorijas Darba izpildes gaitā radušies 
atkritumi, darba inventārs un aprīkojums, kā arī jāsakopj Teritoriju. 

3.7. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Izpildītāja priekšlikumam metu konkursā iesniegto 
Objekta izgatavošanai norādīto materiālu, Izpildītājam tas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, 
iesniedzot Pasūtītājam iesniegumu, kurā jānorāda objektīvs pamatojums, kā arī 
nomaināmā materiāla un piedāvātā materiāla sastāva, funkcionālo un citu īpašību 
salīdzinājums. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt un nesaskaņot materiālu nomaiņu. 

3.8. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Darba izpildes termiņa izmaiņas, ja Darba izpildes 
termiņa ievērošana nav iespējama ārkārtēju meteoroloģisku apstākļu vai citas 
nepārvaramas varas dēļ. 

3.9. Ja Izpildītājs neizgatavo un neuzstāda Objektu Līgumā noteiktajā termiņā, 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu 
procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto Darba izpildes termiņa 
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Pasūtītājam ir 
tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas. 

3.10. Izpildītājam bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju ir tiesības veikt Darba 
fotofiksāciju un citu izstrādāto publicējamo vizuālo materiālu publiskošanu savām 
mārketinga vajadzībām. 

3.11. Informāciju masu saziņas līdzekļiem Izpildītājs un tā darbinieki drīkst sniegt to 
saskaņojot ar Pasūtītāju. 
 

4. Līguma stāšanās spēkā, darbības laiks un izbeigšana 
 
4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2024.gada 

10. maijam vai Pušu savstarpējo saistību izpildei. 
4.2. Objekta izgatavošanas un uzstādīšanas termiņš ir līdz 2019. gada 10. maijam. 
4.3. Objekta uzturēšanas termiņš ir, sākot no dienas kad tiek parakstīts Objekta 

nodošanas – pieņemšanas akts līdz 2024. gada 10. maijam.  
4.4. Pusēm rakstiski vienojoties, Līguma darbības termiņš attiecībā uz Objekta 

uzturēšanu var tikt pagarināts. 
4.5. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 
4.6. Puses var izbeigt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to otru Pusi rakstveidā 1 (vienu) 

nedēļu iepriekš un veicot norēķinus par kvalitatīvi un saskaņā ar Līguma 
nosacījumiem, līdz paziņojuma par Līguma laušanu nosūtīšanai, sniegtajiem un 
pieņemtajiem pakalpojumiem. 

4.7. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu ilgāk par 10 dienām Pasūtītājs 
ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot Izpildītāju. 

4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot 
Izpildītāju arī gadījumā, ja pret Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process un tā 
darbība ir izbeigta vai pārtraukta, vai ja Izpildītājs nepilda kādas citas Līgumā 
noteiktās saistības vai pienākumus un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 
(desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. 
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5.1. Objekts tā uzstādīšanas vietā tiek pieņemts ar objekta nodošanas – pieņemšanas 
aktu. 

5.2. Darbs (izņemot uzturēšanas darbus) uzskatāms par izpildītu ar dienu, kad abpusēji 
tiek parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts. 

5.3. Darba nodošanas brīdī ar nodošanas – pieņemšanas aktu Objektam jābūt bez 
defektiem, bez trūkumiem vai neatbilstībām Tehniskai specifikācijai vai Izpildītāja 
priekšlikumam metu konkursā. 

5.4. Darba nodošanas – pieņemšanas akts parakstāms ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs nodevis Pasūtītājam izpildīto Darbu. 

5.5. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības Darba izpildē, tas izsaka iebildumus un/vai 
precizējumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs 
nodevis Pasūtītājam izpildīto. Šajā gadījumā Izpildītājs ņem vērā Pasūtītāja 
iebildumus un/vai precizējumus un par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem veic 
attiecīgos precizējumus un novērš konstatētos trūkumus. 

5.6. Pēc trūkumu novēršanas, Pasūtītājs atkārtoti izskata Darba nodošanas – 
pieņemšanas aktu un ja Darbs ir izpildīts kvalitatīvi, Pasūtītājam nav nekādu 
pretenziju pret Izpildītāju šajā sakarā, tad Pasūtītājs paraksta nodošanas – 
pieņemšanas aktu. 

5.7. Izpildītājs atbild par Pasūtītājam nodoto Darbu un tā sagatavošanā izmantoto, ar 
autortiesībām aizsargājamo, darbu izmantošanas likumību. 

 
6. Norēķinu kārtība un atbildība 

 
6.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punkā noteikto Darbu (bez uzturēšanas 

izmaksām) ir 29892,20 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit 
divi euro, 20 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 6277,36 EUR (seši 
tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro, 36 centi), kopā 36169,56 EUR 
(trīsdesmit seši tūkstoši simtu sešdesmit deviņi euro un 56 centi). 

6.2. Objekta uzturēšanas izmaksas gadā veido 670,00 EUR (seši simti septiņdesmit 
euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 140,70 (simtu četrdesmit euro un 70 
centi), kopā 810,70 EUR (astoņi simti desmit euro un 70 centi). 

6.3. Pasūtītājs Līguma summas samaksu Izpildītājam veic šādā kārtībā: 
6.3.1. 30% apmērā no Līguma summas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas un Izpildītāja avansa rēķina saņemšanas; 
6.3.2. 30% apmērā no Līguma summas divas nedēļas pirms Objekta nodošanas, 

līdz 2019. gada 26. aprīlim, pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas;  
6.3.3. atlikušos 40% par Līgumam atbilstoša un kvalitatīva Darba (bez 

uzturēšanas izmaksām) izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc gala rēķina 
saņemšanas un Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

6.4. Pasūtītājs Līguma 6.2.punktā noteikto samaksu par Objekta uzturēšanu veic 

četros vienādos maksājumos, pēc katras Objekta apsekošanas (augusta, 

novembra, februāra, aprīļa mēnešos) reizes saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(2.Pielikums) un Izpildītāja iesniegto izmaksu tāmi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.5. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā 

ar Pasūtītāja norādījumiem un pieņemts ar abpusēji parakstītu nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba izpildes kvalitāti, izpildes termiņiem un atbilstību 
Līguma noteikumiem.  

6.7. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto pienākumu izpildi saskaņā ar spēkā 
esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 
7. Strīdu izskatīšanas kārtība 
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7.1. Ja starp Pasūtītāju un Izpildītāju rodas domstarpības vai strīdi par Līguma izpildi, 
tad Puses cenšas tos atrisināt savstarpēju pārrunu veidā.  

7.2. Ja savstarpēja vienošanās pārrunu veidā nav iespējama, tad strīda izskatīšana 
tiek veikta Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.  

 
8. Garantijas 

 
8.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba un uzstādītā Objekta kvalitāti un atbilstību 

Tehniskajai specifikācijai (3.Pielikums) 5 (piecus) gadus pēc Objekta nodošanas – 
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, izņemot krāsojumu, kuram garantijas 
periods ir viens gads (turpmāk - Garantijas periods).   

8.2. Garantijas periods sākas ar nākamo dienu pēc nodošanas – pieņemšanas akta 
parakstīšanas par pilnā apjomā paveikto Darbu. 

8.3. Garantijas perioda laikā Izpildītājs veic defektu, neatbilstību vai trūkumu novēršanu 
par saviem līdzekļiem, ar savu transportu un darba spēku.  

8.4. Garantija neattiecas uz vandālisma postījumiem, dabas katastrofu radītiem 
postījumiem, paaugstinātas bīstamības dabas postījumiem, kā arī Objekta dabisko 
nolietojumu un objekta uzturēšanas un kopšanas noteikumu pārkāpumiem.  

8.5. Objekta bojājumu gadījumā Pasūtītājs veic skaidru un detalizētu fotofiksāciju, 
sastāda defektu aktu un nosūta to Izpildītājam. Ja Izpildītājs piekrīt, ka defekti 
radušies Izpildītāja nekvalitatīvu darbu veikšanas rezultātā, tad Izpildītājs veic 
atjaunošanas darbus par saviem līdzekļiem, vienojoties ar Pasūtītāju par darba 
izpildes termiņu. Ja konstatētie bojājumi nav radušies Izpildītāja nekvalitatīvu 
darbu veikšanas rezultātā, tad Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda 
atjaunošanas darbu tāmi un darbu veikšanas grafiku, pēc kura saņemšanas 
Pasūtītājs Izpildītājam sniedz atbildi par atjaunošanas darbu izpildi. Pasūtītājam ir 
tiesības darbu izpildi uzticēt citam izpildītājam. Ja Pasūtītājs piesaista citu 
izpildītāju, tad Garantija atjaunotajās objekta daļās nav spēkā. Izņemot gadījumus, 
ja montāžas, demontāžas, krāsas noņemšanas, pārkrāsošanas tehnoloģijas tiek 
detalizēti saskaņotas ar Izpildītāju, un darbi tiek veikti pēc Izpildītāja norādījumiem 
un akcepta, tad garantija saglabājas uz līgumā noteikto laiku. Ja darbi netiek veikti 
atbilstoši Izpildītāja norādījumiem, tad garantija nav spēkā. 

8.6. Ja pārbaudes laikā vai Garantijas periodā atklājas Objekta bojājums vai defekts, 
un Izpildītājs neatzīst, ka tas radies viņa dēļ, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un 
Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir 
saistošs. Ekspertīzes izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar papildus Objekta 
apmeklējumiem sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.  

 
9. Citi noteikumi 

 
9.1. Puses vienojas, ka Līgums var tikt papildināts vai grozīts tikai rakstveidā, Pusēm 

savstarpēji vienojoties. 
9.2. Līgums satur pilnīgu vienošanos starp Pusēm un jebkādas citas mutiskas un 

rakstveida vienošanās un apliecinājumi, kas notikuši pirms Līguma parakstīšanas, 
zaudē spēku. 

9.3. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem, latviešu valodā, 
augstāk norādītajā datumā un to parakstījušajām personām ir tiesības uzņemties 
Pusēm noteiktās tiesības un pienākums.  

9.4. Katrai Pusei tiek nodots viens Līguma oriģināls, abiem oriģināliem ir vienāds 
juridisks spēks. 

9.5. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 
9.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām Līguma izpildes gaitā saņemtās 

konfidenciālās ziņas un Līguma saturu arī pēc Līguma izbeigšanās. 
9.7. Puses atzīst visas saistības, kuras tās ir uzņēmušās saskaņā ar Līgumu. 
9.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku saskaņā ar Pušu vienošanos vai ar 

likumu, tad tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. 



 

5 

 

  

 
10. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASŪTĪTĀJS:  
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija  
Reģ.Nr. 90000063185 
xxxxx 
Banka: xxxxx 
Bankas kods: xxxxx                                      
Konts: xxxxx 
 
_____________________________________ 
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors   

IZPILDĪTĀJS: 
SIA „Stageart”                                                                    
Reģ.Nr. 40203004967 
xxxxx 
Banka:  xxxxx                                      
Bankas kods: xxxxx 
Konts: xxxxx         
                             
________________________________  
Ivo Rozenbergs, valdes priekšsēdētājs  


