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LĪGUMS 

 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-18-75-lī 

SIA „Grīniņmuiža” piešķirtais Līguma reģ.Nr. ____________ 

  

Rīgā                                     2018.gada 24.oktobris 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, direktora Jāņa 

Drulles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84, 

„Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2016.gada 

8.novembra lēmumu Nr.4449 „Par Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 

direktora amatā” pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grīniņmuiža”, reģistrācijas numurs 41203022406, 

“Purviņi”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619, valdes locekļa Jāņa Strausmaņa personā, kurš 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abas 

kopā sauktas Puses, 

pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” rīkotā iepirkuma „Koku zaru 

izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā” 

(id.Nr. RG 2018/15/M), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu, 

turpmāk tekstā - Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets un summa 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt koku zaru izzāģēšanas un zaru apgriešanas darbus  (turpmāk tekstā – 

Darbi) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 

1.2. Darbu izmaksas, kas norādītas šī Līguma 2.pielikumā ir spēkā nemainīgas visu Līguma darbības 

laiku. 

1.3. Darbu izmaksas tiek noteikta euro (EUR). 

1.4. Darbu izmaksu cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas rodas Izpildītājam sakarā ar Darbu 

veikšanu, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

 

2. Kvalitātes prasības un garantijas 

2.1. Daru kvalitātei pilnībā ir jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un tehniskajiem parametriem, kas 

norādīti 1.pielikumā. 

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Par šajā Līgumā paredzēto Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 10150,00 

EUR (desmit tūkstoši viens simts piecdesmit eiro un 00 centi). Parakstot šo Līgumu Izpildītājs 

apliecina, ka nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. Izpildītājs apliecina, ka cenā ir 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi. 

3.2. Apmaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs veic ar pēcapmaksu, maksājot ar pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norādīto bankas kontu, pēc tam, kad abu Pušu pārstāvji ir parakstījuši darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu un Izpildītājs ir iesniedzis atbilstošu rēķinu.  

3.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem 

rēķina piegādes kanāliem: 

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto 

informācijas sistēmu (WEB API); 

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu 

iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.3.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.3.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, 

kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.3.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.3.6. Izpildītājam  ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā 

rēķina apstrādes statusam; 

3.3.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

 

4. Pušu saistības un atbildība 

4.1. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Darbu kvalitāti, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 

4.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt Pasūtītāja norādītajā laikā un termiņos. 

4.3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt darba drošības tehnikas ievērošanu, vides piesārņojuma 

novēršanu ar degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām, darba vietas norobežošanu un attiecīgu 

zīmju izvietošanu, kā arī darba vietas sakopšanu un nozāģēto zaru aizvākšanu. Izpildītājam Darbi 

jāveic ievērojot  Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.10.2001 noteikumus Nr.421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 717 „Kārtība 

koku ciršanai ārpus meža zemes”. 

4.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā. 

4.5. Par Darbu nesavlaicīgu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa 

no procenta) apmērā no laikā neizpildīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. 

4.6. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu       

0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto 

dienu. 

4.7. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no nesamaksātās vai neizpildīto 

Darbu kopsummas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

4.8. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, 

kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse 

atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus. 

4.9. Pasūtītājs nodrošina specializēto tehniku darbam augstumā atbilstoši sastādītajam darbu veikšanas 

grafikam. 

 

5. Darbu izpildes termiņi un kārtība 

5.1. Izpildītājs darbus uzsāk ar šī Līguma parakstīšanas dienu un pabeidz līdz 2018.gada 21.decembrim 

(ieskaitot). 

5.2. Darbu veikšanas grafiks tiek saskaņots ar RPA „Rīgas gaisma” norīkoto kontaktpersonu (Līguma 

9.4.punkts), ievērojot Līguma 5.1.punktā noteikto termiņu. 

5.3. Ja Darbus nav iespējams veikt nepiemērotu klimatisko laika apstākļu dēļ (lietus, sniegs, vējš utml.). 

Izpildītājs var mainīt Darbu izpildes termiņu, to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

5.4. Izpildītājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamo atļauju saņemšanu, satiksmes organizāciju, 

darba vietas iekārtošanu, darbu veikšanu, gružu aizvākšanu, kā arī nodrošina citus nepieciešamos 

materiālus, inventāru un veic citas nepieciešamās darbības, kas nepieciešamas Līguma izpildei. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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5.5. Izpildīto Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta abu līgumslēdzēju Pušu pilnvarotie 

pārstāvji. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt un neapmaksāt izpildītos Darbus, kuri neatbilst šajā Līgumā 

noteiktajām kvalitātes un tehniskajām prasībām. 

 

6. Pretenzijas 

6.1. Pretenzijas Izpildītājam par Darbu kvalitāti Pasūtītājs var izteikt 3 (trīs) darba dienu laikā no 

defektu konstatēšanas brīža. Pretenzija iesniedzama rakstiski. 

6.2. Ja tiek konstatēti nekvalitatīvi izpildīti Darbi, Pasūtītājs sagatavo aktu, pieaicinot Izpildītāja 

pārstāvi, un iesniedz to Izpildītājam. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Pasūtītāja norādītajā laikā un 

vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu vienpusēji. 

6.3. Izpildītāja pienākums ir uz sava rēķina novērst konstatētās nepilnības, kas radušās tā vainas dēļ, 

Pasūtītāja norādītajos termiņos.  

 

7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

7.1. Šis Līgums ir spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas. Un ir spēkā līdz pilnīgai 

savstarpējo saistību izpildei, t.i. līdz brīdim, kad Izpildītājs kvalitatīvi izpildījis visus šajā līgumā 

minētos darbus un Pasūtītājs pilnībā veicis norēķinu par tiem.  

7.2. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties. 

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas 

puses. Šādā gadījumā tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, 

valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma 

saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto 

apstākļu izraisīto aizkavēšanos. 

8.2. Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no pusēm ir tiesības vienpusējā 

kārtā pārtraukt līgumu. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

9.4. Pasūtītājs līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē Rīgas pašvaldības aģentūras 

„Rīgas gaisma” Tehniskā direktora vietnieku Valteru Krastu, telefons: 29488775, e-pasts: 

Valters.Krasts@riga.lv. 

9.5. Izpildītājs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē SIA „Grīniņmuiža” valdes locekli 

Jāni Strausmani, telefons: 29173457, e-pasts: janis.strausmanis@kokkopis.lv. 

9.6. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas 

rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām. 

9.7. Šajā Līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams 

tikai atsaucēm un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu tulkošanai. 

9.8. Līgums sastāv no līguma teksta uz 4 (četrām) lapām, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.9. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti sekojoši pielikumi: 

9.9.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums, uz 1 (vienas) lapas; 

9.9.2. 2.pielikums – Darbu izmaksas – Tāme, uz 2 (divām) lapām. 

 

mailto:janis.strausmanis@kokkopis.lv
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10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 

 

Banka: AS “Luminor Bank” 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

 

 

___________________________________  

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājss: 

SIA „Grīniņmuiža”  

Vienotais reģ. Nr. 41203022406  

Adrese: “Purviņi”, Usmas pagasts, 

Ventspils novads, LV-3619 

 

Telefons: 29173457 

E-pasts: janis.strausmanis@kokkopis.lv 

 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV 60 HABA 0551 0260 5410 7 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes loceklis Jānis Strausmanis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rg@riga.lv
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1.pielikums 

pie 2018.gada 24.oktobra Līguma Nr. RG-18-75-lī / ___________ 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Darba uzdevums 

 

1. Veicamie darbi: 

1.1. koku ciršana, koku zaru zāģēšana, elektroiekārtu aizsardzības zonas atbrīvošana no koku zariem 

(atbilstoši dotajam darbu sarakstam); 

1.2. nogriezto zaru sazāģēšana, sagarināšana; 

1.3. koksnes un skaidu savākšana; 

1.4. teritorijas satīrīšana no gružiem, darba vietas sakārtošana; 

1.5. nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana, satiksmes organizācija darbu norises vietās, darba 

vietas iekārtošana, darbu veikšana, darba drošības normu ievērošana; 

1.6. citu nepieciešamo darbību veikšana, kas saistīta ar darbu kvalitatīvu un laicīgu izpildi. 

1.7.  

2. Prasības: 

2.1. koku zaru zāģēšanu veikt atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem; 

2.2. darbi jāveic pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus; 

2.3. darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām vai barjerām; 

2.4. darbi jāveic ņemot vērā LR Ministru kabineta 02.10.2001 noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem”; 

2.5. darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitīgām vielām; 

2.6. darbi jāveic tā, lai netiktu bojātas gaisvadu līnijas, apkārtējās būves, apstādījumi, pilsētas 

inženierkomunikācijas uc.; 

 

3. Darbu izpildes termiņš: 

3.1. Darbu izpildes termiņš – Izpildītājs darbus uzsāk ar šī Līguma parakstīšanas dienu un pabeidz līdz 

2018.gada 25.decembrim (ieskaitot)  

(Atbilstoši LR Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumiem Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus 

meža zemes”). 

 

4. Citi noteikumi: 

4.1. Specializētos pacēlājus darbam augstumā, visus nepieciešamos instrumentus un iekārtas darba 

kvalitatīvai izpildei nodrošina Izpildītājs. 

 

 

Pasūtītājs: 

RPA “Rīgas gaisma” 

Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

___________________________________  

Direktors Jānis Drulle 

Pasūtītājs: 

SIA „Grīniņmuiža”  

Vienotais reģ. Nr. 41203022406  

 

 

 

_________________________________  

Valdes loceklis Jānis Strausmanis 
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2.pielikums 

pie 2018.gada 24.oktobra Līguma Nr. RG-18-75-lī / ___________ 

 

DARBU IZMAKSAS 

Tāme 

N.p.k. Ielu nosaukumi Ielas posms 
Koku 

skaits/gab.  

Vienības cena 

(EUR) 
Kopā (EUR) 

  1. VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA    

1.1. Ropažu iela 
posmā no t/c “Alfa” līdz Ropažu 

Nr.105 
10 15,00 150,00 

1.2. Viskaļu iela visā garumā 4 15,00 60,00 

1.3. Struktoru iela no Nr.5 līdz Nr.7 6 15,00 90,00 

1.4. Baltezera iela visā garumā 16 15,00 240,00 

1.5. Pāles iela pie Nr.3 un Nr.9 4 15,00 60,00 

1.6. Murjāņu iela ceļš uz sūkņu staciju 10 15,00 150,00 

1.7. Murjāņu iela 
Murjāņu - Vangažu ielas 

krustojums 
5 15,00 75,00 

1.8. Kvēles iela posmā no Murjāņu līdz Juglas ielai 12 15,00 180,00 

1.9. Palmu iela Palmu – Vijciema ielas krustojums 4 15,00 60,00 

1.10. Palmu iela Palmu x Vijciema 4 15,00 60,00 

1.11. Lēdmanes iela visā garumā 6 15,00 90,00 

1.12. Maija iela pie Nr.2 1 15,00 15,00 

1.13. 
Sergeja 

Eizenšteina iela 
pie Nr.53 un pie Nr.61 3 15,00 45,00 

1.14. Stirnu iela 
Stirnu ielas un Purvciema ielas 

krustojums 
1 15,00 15,00 

1.15. D.Brantkalna iela pie Nr.3 un Nr.6 2 15,00 30,00 

   1. ZIEMEĻU RAJONS   

2.1. Vecāķu prospekts  
posmā no Atlantijas ielas līdz 

Mangaļu prospektam 
40 15,00 600,00 

2.2. Vecāķu prospekts  
posmā no Mangaļu prospekta līdz 

Vecāķu prospektam Nr.94 
25 15,00 375,00 

2.3. Veiksmes iela visā garumā 10 15,00 150,00 

2.4. Mangaļsalas iela pie Nr.7 un pie Nr.26 6 15,00 90,00 

2.5. Albatrosa iela pie Nr.24 5 15,00 75,00 

2.6. Ovīšu iela pie Nr.19/1 (pagalmā) 4 15,00 60,00 

2.7. Bākas iela pie Nr.13 1 15,00 15,00 

2.8. Gaileņu iela 
virzienā no Junciema gatves 

(abos ielas virzienos) 
23 15,00 345,00 

   2. ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA   

3.1. Pleskodāles iela  
posmā no Šampētera ielas līdz 

Kalnciema ielai 
25 15,00 375,00 

3.2. Kantora iela 
posmā no Upasgrīvas ielas līdz 

O.Vācieša ielai 
42 15,00 630,00 

3.3. Ģimnastikas iela 
posmā no Tēriņu ielas līdz 

Vaiņodes ielai 
18 15,00 270,00 

3.4. Bauskas iela 
posmā no Mūkusalas ielai līdz 

Gulbju ielai 
47 15,00 705,00 

3.5. Bauskas iela no Antenas ielas gar skolu 8 15,00 120,00 

3.6. Apūzes iela pie Jūrkalnes ielas 3 15,00 45,00 

3.7. Apūzes iela no līkuma līdz Jūrkalnes ielai 14 15,00 210,00 

3.8. Šampētera iela 
posmā no Zasulauka ielas līdz 

dzelzceļam 
34 15,00 510,00 

3.9. Mērsraga iela pie Nr.6 un pie Nr.11 2 15,00 30,00 

3.10. Dīķa iela 
Ģimanstikas – Alsungas ielas 

krustojums 
2 15,00 30,00 

   3. LATGALES PRIEKŠPILSĒTA   

4.1. Zeltiņu iela pie Nr.11 1 25,00 25,00 

4.2. Lapsu iela pretī Nr.5a 2 25,00 50,00 

4.3. Mazā Krasta iela pie Sporta manēžas 1 25,00 25,00 

4.4. Plostu iela pie Nr.4a 1 25,00 25,00 

4.5. Maskavas iela pie Nr.270 2 25,00 50,00 
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(ieliņa uz/no Promenādes) 

4.6. Salaspils iela pie Nr.6/5 (pie DUS) 2 25,00 50,00 

4.7. 
Aglonas – Spaļu 

iela 

Aglonas un Spaļu ielas krustojums 

(aiz Bultu ielas 2) 
9 25,00 225,00 

4.8. Ludzas iela pie Nr.4a (pie T-1542) 1 25,00 25,00 

4.9. Lokomotīves iela pie Bultu ielas, otrais stabs 1 25,00 25,00 

4.10. Maskavas iela 

pie Nr.191a  

(pie Lubānas ielas dzelzsbetona 

balsta) 

1 25,00 25,00 

4.11. Fridriķa iela visā garumā 5 25,00 125,00 

4.12. 
Rītupes-Salacas 

iela 

starp Rītupes ielu Nr.30 un Salacas 

ielu Nr.21 (divragu stabs) 
1 25,00 25,00 

4.13. Mazā Kalna iela pie Nr. 1 un Nr.3 1 25,00 25,00 

4.14. Lokomotīves iela pie Nr. 36 un Nr.42 2 25,00 50,00 

4.15. Aviācijas iela pie Nr.1 1 25,00 25,00 

4.16. Maskavas iela pie Nr. 123/125 5 25,00 125,00 

4.17. Aglonas iela pie Nr. 35/1 1 25,00 25,00 

4.18. Aglonas iela pie Nr. 10/1 2 25,00 50,00 

4.19. Pārmiju iela pie Nr.5 5 25,00 125,00 

4.20. Pārmiju iela pie Nr.12 1 25,00 25,00 

4.21. Sila iela pie Nr.2 3 25,00 75,00 

4.22. Vestienas iela no Zeltiņu ielas līdz Stopiņu ielai 4 25,00 100,00 

   4. KURZEMES PRIEKŠPILSĒTA   

5.1. Alīses iela 
posmā no Kristapa ielas līdz 

Kalnciema ielai 
9 15,00 135,00 

5.2. Āgenskalna iela 
posmā no Melnsila ielas līdz 

Dreiliņu ielai 
16 15,00 240,00 

5.3. Āgenskalna iela 
posmā no Melnsila ielas līdz Slokas 

ielai 
23 15,00 345,00 

5.4. Melnsila iela 
pirms Āgenskalna ielas pret māju 

Nr.28 (2-ais un 3-ais koks) 
2 15,00 30,00 

5.5. Tapešu iela 
posmā no Kuldīgas ielas līdz 

Gregora ielai 
2 15,00 30,00 

5.6. Tapešu iela 
posmā no Gregora ielas līdz 

Kandavas ielai 
10 15,00 150,00 

5.7. Elvīras iela visā garumā 26 15,00 390,00 

  5. CENTRA RAJONS    

6.1. 
11.novembra 

krastmala 
starp Akmens un Dzelzceļa tiltu 30 15,00 450,00 

6.2. 13.janvāra iela 
no sliedēm līdz 11.novembra 

krastmalai 
35 15,00 525,00 

6.3. Aspazijas bulvāris pie operas 8 15,00 120,00 

6.4. Kalpaka bulvāris 
no Brīvības ielas līdz 

Kr.Valdemāra ielai 
28 15,00 420,00 

6.5. Jāņa Daliņa iela 
posmā starp Kr.Valdemāra ielu un 

Tomsona ielu 
4 15,00 60,00 

    Kopā: 10150,00 

 
 

Pasūtītājs: 

RPA “Rīgas gaisma” 

Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

___________________________________  

Direktors Jānis Drulle 

Pasūtītājs: 

SIA „Grīniņmuiža”  

Vienotais reģ. Nr. 41203022406  

 

 

 

_________________________________  

Valdes loceklis Jānis Strausmanis 

 
 

 


