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LĪGUMS 

 

Liepājā, 2014.gada 22.oktobrī 

 

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, VRN.421030247, tās valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša 

personā, kurš rīkojas uz sabiedrības Statūtu pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no vienas puses, un 

SIA „Žogu fabrika”, VRN.50103245591, tās valdes priekšsēdētāja Dmitrija Gorņeva personā, kurš 

rīkojas uz sabiedrības Statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, līdzēji saukti arī 

katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Par esošā žoga demontāžu un jauna 

žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” (LOC 2014/11) 

rezultātiem, noslēdz šo līgumu 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs apņemas demontēt un utilizēt esošo žogu, kā arī 

piegādāt un uzstādīt jaunu žogu stadiona „Daugava” rezerves laukumam saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.2.1. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 17000350194 zemes robežu plāns (1.pielikums);  

1.2.2. Tehniskā specifikācija (2.pielikums); 

1.2.3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums). 

 

2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI 

2.1. Izpildītājam Darbs jāveic ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas 

brīža. 

2.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo Žoga shēmu ar Pasūtītāju un Liepājas pilsētas 

Būvvaldi. 

2.3. Pēc Darba izpildes, Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru 

paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu 

Izpildītājs iesniedz tehniskos aprakstus, instrukcijas, apliecinājumus u.c. Pasūtītāja pieprasītu 

informāciju attiecībā uz uzstādītajiem materiāliem latviešu valodā.  

2.4. Pēc abpusējas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas visas Līguma ietvaros piegādātās 

preces kļūst par Pasūtītāja īpašumu. 

2.5. Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbu vai izpildījis to nepilnīgi, vai arī nav iesniedzis Līguma 

2.3.punktā norādīto dokumentāciju, Pasūtītājs neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu līdz 

brīdim, kamēr visi trūkumi tiek novērsti. 

 

3. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Līgumsumma Izpildītājam par Darba izpildi tiek noteikta EUR 12 750 (divpadsmit tūkstoši 

septiņi simti piecdesmit euro), un PVN 21% EUR 2 677.50 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit 

septiņi euro un 50 euro centi), kas kopā sastāda EUR 15 427.50 (piecpadsmit tūkstoši četri simti 

divdesmit septiņi euro un 50 euro centi).  

3.2. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins.  

3.3. Pasūtītājs veic gala maksājums 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas 

akta ar Pasūtītāju parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu 

kredītiestādē. 

 

4. GARANTIJA 
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4.1. Garantija darbam, materiāliem un montāžai, ieskaitot montāžas materiālus, tiek noteikta 2 (divi) 

gadi, pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

4.2. Garantijas laikā konstatētie defekti Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. 

4.3. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu. Pasūtītājam 

ir tiesības vienpusēji sastādīt defekta aktu, ja Izpildītājs neierodas uz objekta apsekošanu 

Pasūtītāja noteiktajā laikā, lai konstatētu defektu. 

4.4. Ja garantijas laikā konstatēti bojājumi, vai uzstādītās konstrukcijas nedarbojas atbilstoši savām 

funkcijām, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina konstrukcijas vienības aizstāšana ar citu, kas 

darbojas, jāveic garantijas remonts vai konstrukcijas vienības pilnīga nomaiņa 5 (piecu) darba 

dienu laikā vai citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojas.  

4.5. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas termiņu nosaka Pasūtītājs. Defektu novēršanas 

termiņam jābūt pamatotam. 

4.6.  Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš 

tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. 

4.7.  Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas 

darbu neizpildes. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam 

par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi: militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija 

pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti; sacelšanās, streiki, revolūcijas, 

varas maiņa vai pilsoņu karš; dabas stihijas, piemēram, plūdi; radiācija vai radioaktīvais 

piesārņojums; citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu 

izpildīšanu vai dara to izpildīšanu neiespējamu.  

5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu 

izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā paziņo otrai pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos, 

vienlaicīgi iesniedzot otrai pusei kompetentas valsts vai pašvaldības izsniegtu izziņu, kas 

apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.   

5.3. Gadījumā, ja darbu izpildīšana aizkavē 5.1.punktā nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājam 

ir tiesības līgumu izbeigt. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi. Šajā 

gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. 

6.3. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumā noteiktās kopējās līgumsummas par katru nokavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas. Turpmākie norēķini notiek pēc 

līgumsoda samaksas. 

6.4. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā 3.3.punktā minēto apmaksas termiņu, tad tas maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no nesamaksātās līgumsummas. 

6.5. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies darbības vai 

bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus. 

 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

7.1.  Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. 
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7.2.  Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas 

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad visas Puses pilnībā 

izpildījušas savas saistības. 

8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi, Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie 

kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām. 

8.3. Līguma izbeigšana iespējama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc Pušu 

vienošanās. 

8.4. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu vairāk kā par 20 

(divdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot 

Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

8.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 8.4.punktu, Izpildītājs maksā vienreizēju līgumsodu 

10% apmērā no Līgumā noteiktās kopējās līgumsummas, saskaņā ar sastādīto Pasūtītāja rēķinu. 

 

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

9.1. Pasūtītāja pārstāvis: SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” tehniskais direktors Raitis Sjanīts, 

tālr.29453077, e-pasts: raitis@loc.lv 

9.2. Izpildītāja pārstāvis: SIA „Žogu fabrika” projektu vadītājs Valters Rullis, tālr.28454544, e-

pasts: office@zogufabrika.lv  

9.3. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski 

paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs. 

10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar 

Līguma izpildi, izņemot ja informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama 

informācija. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”  SIA „Žogu fabrika” 

VRN.42103030247    VRN.50103245591 

Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401  Slokas iela 52, Rīga, LV-1007 

AS „Swedbank”    AS „Swedbank” 

Konta Nr.LV12HABA0551004276046 Konta Nr.LV50HABA0551026132663 

Bankas kods: HABALV2X   Bankas kods: HABALV2X 

 

Valdes priekšsēdētājs    Valdes priekšsēdētājs 

 

____________________   ______________________ 

Gatis Griezītis     Dmitrijs Gorņevs 

mailto:raitis@loc.lv
mailto:office@zogufabrika.lv
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