
Rīgā 2018. gada __. ____________   

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/181 

Par Latvijas Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā terašu stādījumu atjaunošanu 
(iepirkums LB/2018/29) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no vienas puses, un 

SIA "GARTENS (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles Evitas Sprancmanes 

personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs 

atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt terasēs augošo kadiķu un 

klinšrozīšu stādījumu atjaunošanu (tālāk tekstā – darbs) PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā (tālāk tekstā – objekts) saskaņā ar iepirkuma LB/2018/29 nolikumu, tehnisko specifikāciju 

(līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (līguma 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina darba kvalitāti. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1.IZPILDĪTĀJS darbu veic 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska 

uzaicinājuma saņemšanas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina darba kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darba izpildes 

dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā arī 

personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko 

personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES 

vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā. 
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3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt.   

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbinieka, kurš IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma 

izpildi, amatu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. IZPILDĪTĀJS nodrošina norādītā darba 

vadītāja nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA objektā. 

3.7. Par līguma 3.2. vai 3.6. punktā minēto darbinieku nomaiņu IZPILDĪTĀJS nekavējoties 

rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka katras darba veikšanas dienas beigās tiek novērsta 

IZPILDĪTĀJA darba veikšanas rezultātā objektā radusies netīrība.  

3.9. IZPILDĪTĀJS novērš visus darba izpildes rezultātā PASŪTĪTĀJA objektam nodarītos 

bojājumus vai defektus, kas pasliktina tā vizuālo stāvokli. 

3.10. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM darba izpildei nepieciešamo elektroenerģiju 

un auksto ūdeni. 

3.11. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī rīkojumus un norādes, kas var tikt dotas saistībā 

ar līguma izpildi drošības jautājumos. IZPILDĪTĀJS ievēro Latvijas Republikas normatīvos 

aktus saistībā ar līguma izpildi, t.sk. darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides 

aizsardzības prasības. 

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē PASŪTĪTĀJA 

objektā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto personu apmācību, t.sk. instruktāžu darba 

aizsardzības jomā, tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk 

pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā un visā posmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA objektā ir [..], tālr. [..], e-pasta adrese: 

[..]{ 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Pirms darba izpildes uzsākšanas objektā PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM un 

IZPILDĪTĀJS pieņem objektu pēc faktiskā vizuālā stāvokļa un paraksta objekta nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

4.2. IZPILDĪTĀJS pirms kadiķu un klinšrozīšu stādīšanas stādu izvietojumu saskaņo ar 

līguma 12.1.1. punktā minēto kontaktpersonu. 

4.3. Pēc darba izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

rēķinu. 

4.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda darba atbilstību 

līguma noteikumiem un pieņem darbu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt darbu, ja pārbaudes laikā konstatē līguma saistību izpildes trūkumus.  

4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš motivētajā atteikumā norādītos darba trūkumus un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 1 (vienas) darbadienas laikā pēc darba nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda darba atbilstību līguma noteikumiem un pieņem darbu, parakstot darba 
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nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

darbu. 

4.6. Darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir veicis darbu un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJA parakstītu rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darbu līguma 

4.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā darba izpildes diena 

ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASUTĪTĀJA atteikumā minētos darba trūkumus 

un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM darba nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis darbu līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 26,862.00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi 

euro), t.sk. paredzētā atlīdzība par darba izpildi 22,200.00 EUR (divdesmit divi tūkstoši divi 

simti euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 4,662.00 EUR (četri tūkstoši seši simti 

sešdesmit divi euro). 

5.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1. punktā minēto līguma summu 10 

(desmit) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas un darba izpildes pieņemšanas. 

5.3. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, ka 

IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi 

rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā 

pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi.  

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā 

PUSE. 

6.2. Par līguma 2.1. punktā noteiktā darba izpildes termiņa pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

6.3. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

6.4. Par līguma 5.2. punktā noteiktā maksājuma termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā 

maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) 

darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.5. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā 

noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.  

6.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par PASŪTĪTĀJA objektā vai teritorijā atstāto IZPILDĪTĀJA 

tehniku, inventāru, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām mantām. 
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7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

7.2. Līguma 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un 

paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMĀ VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 

novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

nepārvaramas varas apstākļi). 

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 

9. APDROŠINĀŠANA 

9.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar 

apdrošinātāja atbildības limitu ne mazāku par 10,000 EUR (desmit tūkstoši euro) un pašrisku – 

ne lielāku par 500.00 EUR (pieci simti euro) katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā. Jebkurā 

gadījumā pašrisku maksā IZPILDĪTĀJS. 

9.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai radušies zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai 

bezdarbības dēļ, pildot līgumu. 

9.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā līguma izpildes vietā un laikā, kad IZPILDĪTĀJS 

pilda līgumu objektā. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez minētās apdrošināšanas, 

tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu nokavējumu. 

Apdrošināšanas līgumā jābūt noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā 

apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU. 

9.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai līguma 9.1., 9.2. un 9.3. punktā 

minēto apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 

9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

9.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

akceptētu apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 

samaksu, kopijas. 

9.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms līguma 

9.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa vai apdrošināšanas līgums ir ticis pārtraukts  

IZPILDĪTĀJS līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedz pagarinātu apdrošināšanas 

līgumu vai noslēdz jaunu apdrošināšanas līgumu, šo jauno vai pagarināto apdrošināšanas 

līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma 9.4. – 9.6. punktā noteiktajā kārtībā.  
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10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, šādos gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas kavē līguma 2.1. punktā 

noteikto darba izpildes termiņu; 

10.1.2. IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.-3.9., 3.11., 3.12., 4.2., 9.1.-9.4., 9.6. 

vai 9.7. punkta noteikumus; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai 10.1.2. 

punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma summas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

10.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, 

ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas 

Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. parakstīt līguma 4.1. punktā minēto objekta nodošanas un pieņemšanas aktu, izpildīt 

līguma 4.2. minētās darbības –Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas saimniecības vadītājs 

vai Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas saimniecības pārzinis; 

12.1.2. parakstīt līguma 4.5. punktā minēto darba nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 4.4, 

4.5. vai 9.5. punktā minēto minēto atteikumu un parakstīt līguma 10.2. punktā minēto 

paziņojumu – Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

12.2. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas saimniecības 

pārzinis [..] (tālr. [..], e-pasta adrese:[..]), IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir [..].(tālr. [..], e-pasta 

adrese [..]) 

12.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.5. Līgums uzrakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, 

t.sk. līguma 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, līguma 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, no 

kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.  
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13. PUŠU REKVIZĪTI 

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV 90000158236. 

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35LACB0EUR175050100, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "GARTENS", "Burkānu pagrabs", Skārduciems, Babītes pag., 

Babītes nov., LV – 2107, reģistrēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 40003565643. Norēķinu konts [..]Nr. [..], BIC [..]. 

 

 

PASŪTĪTĀJS                                                                                                        IZPILDĪTĀJS  

(Personiskais paraksts)            (Personiskais paraksts) 

2018. gada __. ____________                                                      2018. gada __. ____________  
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1. pielikums 

2018. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2018/___ 

(iepirkums LB/2018/29) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Esošā situācija 

1.1. Atjaunojamā platība atrodas pie Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkas Mārtiņa ielas un Slokas 

ielas pusē un tā ir izvietota četrās terasēs – pirmā ir 0.6 m augsta, katra nākamā 1.50 m augsta. 

Gar terases iekšējo malu izveidota dekoratīva akmeņu josla, kuras platums ir 0.6 m, zem 

akmeņiem ir grants kārta. Pārējā terases daļā ir 0.3 m dziļš melnzemes slānis, kurā aug kadiķi 

un klinšrozītes. Zem melnzemes ir grants kārta. Apmēram 0.5 – 0.7 m dziļumā izvietoti 

komunikāciju kabeļi. Stādījumi ir 17 gadus veci.  

Nr.p.k. Terase 
Kopējā platība 

(m2) 

Akmeņu josla 

(m2) 

Apzaļumojamā 

platība (m2) 

 

Atdalošā josla 

(m) 

1.1.1. 1. terase 188 42 146 80 

1.1.2. 2. terase 158 38 120 70 

1.1.3. 3. terase 152 32 120 60 

1.1.4. 4. terase 177 34 143 60 

KOPĀ: 675 146 529 270 

2. Veicamie darbi 

2.1. Izrakt esošos kadiķu un klinšrozīšu stādījumus. 

2.2. Nomainīt auglīgās augsnes kārtu, nesabojājot dekoratīvo akmeņu joslu. Auglīgajai augsnei 

jābūt tīrai no nezāļu saknēm, augu atliekām un citiem piemaisījumiem. 

2.3. Izraktos augus un augsni utilizēt. 

2.4. Akmeņu joslu notīrīt no gružiem, augu atliekām un citiem netīrumiem. 

2.5.  Nomainīt atdalošo joslu (minimālais platums – 15 cm), kura atdala auglīgo augsni un 

dekoratīvo akmeņu joslu.  

2.6. Iestādīt jaunus kadiķu un klinšrozīšu stādus (vismaz 3 gadu vecus, poda izmērs C5), 

izmantojot tehniskās specifikācijas 3. punktā norādītās šķirnes, kuras stādāmas jauktā secībā. 

Kadiķus stāda ar intervālu 1 (viens) augs uz tekošo metru tikai gar terases ārējo malu, 

klinšrozītes stāda grupās terases iekšējā daļā.  

2.7. Augsnes virskārtu nomulčēt, izmantojot vidēja rupjuma priežu mizu mulču (frakcija 5-30 

mm). Mulčas kārtas biezums – ne mazāks par 5 cm. 

3. Izmantojamais augu sortiments un to skaits 

Nr.p.k. 
Stādāmie augi un to 

šķirnes 

Plānojamais augu skaits (gab.) 

1. terase 2. terase 3. terase 4. terase 

3.1. 

Juniperus communis 

‘Repanda’ – parastā 

kadiķa šķirne 

14 13 11 11 

3.2. 
Juniperus davurica – 

Daurijas kadiķis 
14 13 12 11 
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Nr.p.k. 
Stādāmie augi un to 

šķirnes 

Plānojamais augu skaits (gab.) 

1. terase 2. terase 3. terase 4. terase 

3.3. 

Juniperus horizontalis 

'Glauca' – klājeniskā 

kadiķa šķirne 

14 13 12 11 

3.4. 

Juniperus horizontalis 

'Prostrata' – klājeniskā 

kadiķa šķirne 

14 13 12 11 

3.5. 
Juniperus sabina 'Lutea' 

– kazaku kadiķa šķirne 
16 14 12 13 

Kadiķu kopējais skaits: 72 66 59 57 

3.6. 

Potentilla fruticosa 

'Goldfinger', 'Jackman' 

vai 'Maanelys' – 

parastās klinšrozītes 

škirnes 

26 27 26 21 
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2. pielikums 

2018. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2018/___ 

(iepirkums LB/2018/29) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
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