
 

LĪGUMS 

 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-19-76-lī 

AS „Ferrus” piešķirtais Līguma reģ.Nr. ____________ 

  

Rīgā                                 2019.gada 19.novembrī 

 

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”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs no vienas puses un 

akciju sabiedrība “Ferrus”, reģistrācijas numurs 40003444852, Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029, 

turpmāk tekstā - Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Riharda Rāviņa personā, 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. RPA “Rīgas gaisma” 2019/07/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 un saskaņā ar Iepirkumā iesniegto piedāvājumu. 

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

laiku. 

1.3. Darbu izmaksas tiek noteikta euro (EUR). 

1.4. Līgums tiek noslēgts pēc pretendenta piedāvājumā noteiktām cenām (līguma 1.pielikums) atbilstoši 

šī Līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam. 

1.5. 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 2.pielikumā. 

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Par šajā Līgumā paredzēto Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam 10889,12 EUR 

(desmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 12 centi), kas sastāv no summas bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) – 8999,27 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi 

eiro un 27 centi) un PVN summas 1889,85 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit deviņi eiro 

un  85 centi). 

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; 

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

„Rēķinu iesniegšana”. 

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 14 (četrpadsmit) kalendāro 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 Iepirkumā iesniegtajam 

piedāvājumam un šā 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  LR 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 brīdi un pabeidz līdz 2020.gada 18.janvārim 

(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. 

http://www.eriga.lv/
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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. 

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: 67026664, e-pasts: 

Valters.Krasts@riga.lv . 

9.5. Izpildītājs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē AS „Ferrus” projektu vadītāju Aiju 

Zeltiņu, telefons: +371 29489633, e-pasts: aija.zeltina@ferrus.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. Iepirkuma nolikums. Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumā un Līguma pielikumi ir šā 

līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

9.9. Šajā līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai 

atsaucēm un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu tulkošanai. 

mailto:Valters.Krasts@riga.lv
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9.10. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, pa 

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

9.11. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti sekojoši pielikumi: 

9.11.1. 1.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām; 

9.11.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz 1 (lapas). 

 

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 Latvijas filiāle 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

 

___________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājs: 

AS „Ferrus” 

Vienotais reģ. Nr. 40003444852  

Adrese: Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029 

 

Telefons: 67441180; 

E-pasts: info@ferrus.lv 

 

 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV2X 

Konts: LLV71HABA0551006530719 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes priekšsēdētājs Rihards Rāviņš 
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1.pielikums 

pie 2019.gada 19.novembra Līguma Nr. RG-19-76-lī / _______________ 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

dalībai iepirkumā „Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo 

elektroiekārtu aizsardzības zonā” 

(iepirkuma id.Nr. RPA „Rīgas gaisma” 2019/07/M) 

 

Iesniedzot šo piedāvājumu mēs izsakām gatavību veikt koku zaru izzāģēšanu un zaru apgriešanu elektroiekārtu 

aizsardzības zonas, Rīgā (iepirkuma id.Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2019/07/M), atbilstoši Nolikumā un tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

Piedāvātajās cenās ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar koku zaru izzāģēšanu un zaru apgriešanu,  

nepieciešamo atļauju saņemšanu, satiksmes organizāciju, darba vietas iekārtošanu, darbu veikšanu, gružu 

aizvākšanu uc.. 

N.p.k. Ielu nosaukumi Ielas posms 
Koku 

skaits/gab.  

Vienības cena 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

1. VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA  

1.1. Raunas iela #7;#15 2 16,1 32,2 

1.2. Murjāņu iela No Kvēles ielas līdz Juglas ielai 30 16,1 483 

1.3. Ieriķu iela #82 1 16,1 16,1 

1.4. Zemgaļu iela #19 1 16,1 16,1 

1.5. Zālīša iela #5 1 16,1 16,1 

2. ZIEMEĻU RAJONS  

2.1. Visbijas prospekts #15;#35 4 16,1 64,4 

2.2. Lībekas iela #3 2 16,1 32,2 

2.3. Airu iela 
No Palejas ielas līdz 

Skanstnieku 
20 16,1 322 

2.4. Ādažu iela  20 16,1 322 

2.5. Ezera iela  40 16,1 644 

2.6. Sliežu iela No Tilta uz centra pusi 10 16,1 161 

2.7. Sofijas iela #8 4 16,1 64,4 

2.8. Selgas iela 
3. un 4. balsts no Kāpu 

prospekta uz pludmales pusi 
2 16,1 32,2 

2.9. Sēkļu iela Pret #4 1 16,1 16,1 

2.10. Vecmilgrāvja 6.līnija Pie 46. vidusskolas 2 16,1 32,2 

2.11. Ceļinieku iela  10 16,1 161 

2.12. Feldmaņa iela  5 16,1 80,5 

2.13. Vitrupes iela No Ostas ielas līdz dzelzceļam 30 16,1 483 

2.14. Duntes iela #15a 2 16,1 32,2 

2.15. Stiebru iela #6 2 16,1 32,2 

2.16. Sudraba Edžus iela Lībekas – Līgatnes 8 16,1 128,8 

2.17. Mastu iela 
#2 (bijušais Eksporta #15 

pagalms) 
2 16,1 32,2 

3. ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA  

3.1. Garozes iela Pērkones līdz Stelpes #3/8 5 16,1 80,5 

3.2. Tadaiķu iela #1;#5;#7;#12;#14;#20 6 16,1 96,6 

3.3. Vienības gatve  
Jelgavas iela līdz Vilkaines ielai 

(gar TTP) 
9 16,1 144,9 

3.4. Jelgavas iela 
Akmeņu iela līdz dzelzceļa 

tiltam 
2 16,1 32,2 

3.5. Jelgavas iela 
Dzelzceļa tilts līdz Vienības 

gatvei 
8 16,1 128,8 

3.6. Graudu iela #33a 1 16,1 16,1 

3.7. Silenes iela #1 līdz #13 4 16,1 64,4 

3.8. Mazā Nometņu iela Meteora ielas līdz Atpūtas ielai 15 16,1 241,5 

3.9. Smiļģa iela Zeļļu iela līdz Bāriņu ielai 14 16,1 225,4 

3.10. Putnu iela  #17 līdz Graudu ielai 10 16,1 161 
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3.11. Buru iela  8 16,1 128,8 

3.12. Laivu iela  6 16,1 96,6 

3.13. Stelpes iela #13 1 16,1 16,1 

3.14. Dandāles iela  5 16,1 80,5 

3.15. Kauguru iela  6 16,1 96,6 

3.16. Dāliju iela Brūkleņu iela līdz Dauguļu ielai 7 16,1 112,7 

3.17. Stērstes iela Graudu iela līdz Staburaga ielai 4 16,1 64,4 

3.18. Sērenes iela #28,#31 1 16,1 16,1 

3.19. Augļu iela #9 3 16,1 48,3 

3.20. Zasulauka iela #11 1 16,1 16,1 

3.21. Mazā nometņu iela Pret #85 1 16,1 16,1 

3.22. Mērsraga iela #5 1 16,1 16,1 

4. LATGALES PRIEKŠPILSĒTA 

4.1. Preiļu iela #1;#27 2 16,1 32,2 

4.2. Skudru iela #10 1 16,1 16,1 

4.3. Strautu iela #20;#25;#28;#38 5 16,1 80,5 

4.4. Zvārtavas iela Krustojums ar Plaužu ielu 1 16,1 16,1 

4.5. Kārsavas iela #18 1 16,1 16,1 

4.6. Plaužu iela #25 1 16,1 16,1 

4.7. Raicenes iela #6 1 16,1 16,1 

4.8. Viršu iela #11 3 16,1 48,3 

4.9. Zeltiņu iela #33 1 16,1 16,1 

4.10. Gogoļa iela Pret # 11/13 2 16,1 32,2 

4.11. Mazā Krasta iela Pie sporta manēžas 2 16,1 32,2 

4.12. 
Firsa Sadovņikova 

iela 
Pie Lāčplēša #108 1 16,1 16,1 

4.13. Mazā Rencēnu iela Pie Krustpils ielas 5 16,1 80,5 

4.14. Turgeņeva iela #2 (pie Maskavas ielas) 2 16,1 32,2 

4.15. Maskavas iela #216 3 16,1 48,3 

4.16. Maskavas iela #273/4 pie skolas 1 16,1 16,1 

4.17. Maskavas iela #268 iekškvartālā pie ēkas #16 2 16,1 32,2 

4.18. Maskavas parks  4 16,1 64,4 

4.19. Prūšu iela #21/3 pagalmā 1 16,1 16,1 

4.20. Krīdenera dambis Pie LIDO 2 16,1 32,2 

4.21. Fridriķa iela Pie Kojusalas 6 16,1 96,6 

4.22. Sila iela #2 (pie dzelzceļa) 4 16,1 64,4 

4.23. Rušonu iela 
Pie pieturas “Prūšu iela” centra 

virzienā 
2 16,1 32,2 

4.24. Aglonas iela  31-33 2 16,1 32,2 

4.25. Sesku iela 11/5 pagalmā 1 16,1 16,1 

4.26. Līksnas iela No #16 līdz Sarkanai ielai 7 16,1 112,7 

4.27. Plaužu iela #15 5 16,1 80,5 

4.28. Salaspils iela Lubānas – Dienvidu tilts 15 16,1 241,5 

5. KURZEMES PRIEKŠPILSĒTA 

5.1. Slokas iela Kalnciema iela – Dagmāras ielai 38 16,1 611,8 

5.2. Dzirciema iela 
Buļļu rotācija līdz Jūrmalas 

gatvei 
23 16,1 370,3 

5.3. Lidoņu iela  Buļlu rotācija līdz Stūres ielai 30 16,1 483 

5.4. Daugavgrīvas iela 68a ielas pusē 1 16,1 16,1 

5.5. Daugavgrīvas iela 132/1 1 16,1 16,1 

5.6. Riekstu iela #18 1 16,1 16,1 

5.7. Viļņas iela #22 1 16,1 16,1 

5.8. Krēslera iela Pret #1 1 16,1 16,1 

6. CENTRA RAJONS 

6.1. Citadeles iela #2a;#5 16 16,09 257,44 

6.2. Citadeles iela #5 4 16,09 64,36 

6.3. 11.novembra Pie RTU 8 16,09 128,72 
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krastmala 

6.4. 
11.novembra 

krastmala 
Pie Mārstaļu ielas 10 16,09 160,9 

6.5. Narvas iela  10 16,09 160,9 

6.6. Tallinas iela 
No Asaru ielas līdz A.Deglava 

ielai 
15 16,09 241,35 

    Kopā: 8999,27 

    PVN 21%: 1889,85 

    Pavisam kopā: 10889,12 

 

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 

 

 

___________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājs: 

AS „Ferrus” 

Vienotais reģ. Nr. 40003444852  

Adrese: Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes priekšsēdētājs Rihards Rāviņš 
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2.pielikums 

pie 2019.gada 19.novembra Līguma Nr. RG-19-76-lī / _______________ 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS 

(Darba uzdevums) 

 

dalībai iepirkumā „Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo 

elektroiekārtu aizsardzības zonā” 

(iepirkuma id.Nr. RPA „Rīgas gaisma” 2019/07/M) 

 

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. 

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 norobežojošam lentēm 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 – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no līguma noslēgšanas dienas 

(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 pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības 

(Izpildītājs). 

4.2. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz plānotais darbu veikšanas grafiks atbilstoši 

noteiktajam paredzamajam līguma izpildes termiņam. 

4.3. Plānotais darbu izpildes grafiks var tikt koriģēts līguma izpildes laikā pusēm savstarpēji vienojoties. 
 

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 

 

 

___________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājs: 

AS „Ferrus” 

Vienotais reģ. Nr. 40003444852  

Adrese: Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes priekšsēdētājs Rihards Rāviņš 
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