LĪGUMS Nr. 02/18/62
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – Pasūtītājs, kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids
Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu,
no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Orchis”, turpmāk – Izpildītājs, kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003814067 un kuru pārstāv tās valdes locekle Ināra
Otomere, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
Atbilstoši Līguma noteikumiem un tā 1. pielikumam “Tehniskā specifikācija un izcenojumi”, kas
ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem,
iekārtām un darbaspēku veikt Pasūtītāja kokaugu, ziemciešu stādījumu un zāliena kopšanas darbus
pavasara, vasaras un rudens sezonā, turpmāk – Pakalpojums.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 13 000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00
centi).
2.2. Izpildītājs samaksu par saviem sniegtajiem Pakalpojumiem aprēķina atbilstoši Līguma 1. pielikumā
noteiktajiem Pakalpojuma izcenojumiem.
2.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu pa daļām kā ikmēneša maksājumu 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc abpusēji parakstīta darbu pieņemšanas – nodošanas akta un atbilstoša rēķina saņemšanas
dienas.
2.4. Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem samaksu par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem
pārskaita uz Līgumā noteikto Izpildītāja bankas norēķina kontu.
2.5. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības
nodokļa standarta likmi 21% (divdesmit viens procents) apmērā, kuru Pasūtītājs veic papildus un
vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.
2.6. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu.
Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta.
2.7. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk
tekstā – e-rēķins), ja Izpildītājs veiks e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pasūtītāja e-pasta
adresi: lgs@lgs.lv. Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs ir saņēmis e-rēķinu
datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pasūtītāja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina
saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
3. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA
3.1.
Pirms Pakalpojumā ietilpstošo darbu uzsākšanas, Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas
savstarpēji vienojas par veicamo darbu izpildes grafiku.
3.2.
Pakalpojuma pieņemšana un nodošana notiek pa daļām, abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē,
parakstot faktiski paveikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru 2 (divos) eksemplāros sagatavo
Izpildītājs un iesniedz Pasūtītājam. Izpildītājs minētajā aktā uzrāda faktiski paveikto darbu apjomu un to
vērtību ar atšifrētu tās aprēķinu.
3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas
brīža, to izskata un akceptē, vai kopā ar motivētiem iebildumiem atdod atpakaļ Izpildītājam.
3.4. Motivēta atteikuma gadījumā, Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam defektu aktu, kurā tiek
norādītas novēršamās nepilnības un to novēršanas termiņi. Nepilnību novēršanas termiņš nedrīkst
pārsniegt 1 (vienu) kalendāro nedēļu. Defektu aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
3.5. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu pieņemšana un nodošana.
3.6. Ja darbu pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē zaudējumus, kurus Izpildītājs nodarījis
Pasūtītāja īpašumam, tad Pasūtītājs par to sastāda atsevišķu defektu aktu un no Izpildītājam izmaksājamās
Līguma summas ietur attiecīgos zaudējumus.

3.7. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu Līguma
sastāvdaļu.
3.8. Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs pieteikt Pakalpojuma
izpildi, saskaņot Pakalpojuma izpildes grafiku un parakstīt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu ir:
Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas vadītāja Ināra Lipska, tālruņa Nr.: 67300855, e-pasta
adrese: Inara.Lipska@lgs.lv vai viņas prombūtnes laikā - Administratīvā departamenta Saimniecības
nodaļas vadītājas vietnieks Sandis Zīvarts, tālruņa Nr.: 67300854, e-pasta adrese: Sandis.Zivarts@lgs.lv.
3.9. Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs saskaņot Pakalpojuma
izpildes grafiku un parakstīt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu ir: SIA „Orchis” valdes locekle Ināra
Otomere tālruņa Nr.: 28318108, e-pasta adrese: inaraotomere@hotmail.com.
4. PUŠU PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. izpildīt Pasūtījumu kvalitatīvi, ievērojot visus drošības tehnikas noteikumus;
4.1.2. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pasūtījuma izpildi 3 (trīs) darba dienu laikā no to
saņemšanas dienas, un ja tās ir pamatotas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, par
saviem līdzekļiem uzsākt pretenzijā norādīto defektu novēršanu;
4.1.3. atlīdzināt visus zaudējums, kas otrai Pusei radušies no Līguma saistību neievērošanas;
4.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt konsultācijas par telpaugu kopšanu un uzturēšanu.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. norēķināties ar Izpildītāju atbilstoši Līguma 2.3.punkta nosacījumiem;
4.2.2. atbilstoši Pušu savstarpēji saskaņotajam Pakalpojuma izpildes grafikam nodrošināt
Izpildītāja darbinieku piekļuvi Pasūtītāja objektiem.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,5%
(nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10
% (desmit procenti) no Līguma summas.
5.2. Par Līguma summas samaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs Pasūtītājam piemērot
līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu,
bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt Izpildītājam Līguma summu un līgumsodu, ja Pasūtītājs ir pieteicis
pamatotas pretenzijas pret Izpildītāju par Pasūtījuma kvalitāti.
5.4. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma vai nekvalitatīvas Pasūtījuma izpildes
gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas daļas ieturēt attiecīgo
līgumsodu, bez iepriekšējas Izpildītāja informēšanas un piekrišanas.
5.5. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir nodarījis zaudējumus Pasūtītāja
īpašumam, tai skaitā zālājam un dekoratīvajiem augiem, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās
Līguma summas ieturēt attiecīgos nodarītos zaudējumus, bez iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas, taču
rakstiski par to informējot Izpildītāju.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un no zaudējumu atlīdzības,
kas otrai Pusei radušies no Līguma saistību neievērošanas.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1.
Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm šī Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā,
tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu,
grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Līgums ir spēkā no 2018.gada 10.aprīļa līdz 2018.gada 30.novembrim (ieskaitot).
7.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm tikai gadījumā, ja tie ir
sagatavoti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas.
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7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs veic Pasūtījumu neatbilstoši
Līguma noteikumiem, vai kavē savu saistību izpildi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām no Līgumā
noteiktā izpildes termiņa. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Pasūtītājam
visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar šo Līgumu.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības Līgumu pārtraukt pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju vismaz 10
(desmit) kalendārās dienas iepriekš.
7.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, tad Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski
izpildīto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic samaksu Izpildītājam
par faktiski izpildītajiem darbiem uz Līguma laušanas dienu.
8. CITI NOSACĪJUMI
8.1. Šis Līgums un jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. No šī Līguma parakstīšanas dienas visas Pušu iepriekšējās sarunas un sarakste zaudē spēku.
8.3. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.4. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumus par savu saistību un tiesību, kuras
izriet no šī Līguma, izpildi un izlietošanu. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī
Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
8.5. Līgums ir izstrādāts divos identiskos oriģināleksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, abi eksemplāri ir
ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā.
8.6. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
9. LĪGUMA PIELIKUMI
9.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija un izcenojumi” - uz 3 (trīs) lapām.
10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Juridiskā adrese: Muzeju iela 3, Lidosta „Rīga”,
Mārupes novads, LV – 1053
PVN Reģ. Nr. 40003038621
Bankas nosaukums: AS „Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr. LV94PARX0000004631021

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Orchis”
Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 37 – 3,
Rīga, LV-1083
PVN Reģ. Nr.40003814067
Bankas nosaukums: AS „PrivatBank”
Bankas kods: PRTTLV22
Konta Nr. LV93PRTT0260021096100

______(paraksts)______D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

______(paraksts)______ I. Otomere
Valdes locekle

_______(paraksts)________E. Švēde
Valdes loceklis

Rīga,
2018. gada 10.aprīlī

Mārupes novads,
2018. gada 9.aprīlī_________
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