VIENOŠANĀS Nr.2
par 2019.gada 25.jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-19-220-lī „Par dižstādu stādīšanu un
kopšanu” grozījumiem
Rīgā
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības
nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un
vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA „LABIE KOKI”, prokūristes Dzidras Kalniņas personā, kura rīkojas uz 2018.gada
28.decembra prokūras pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā –
Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Dižstādu stādīšana un kopšana”
(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/25) rezultātiem, 2019.gada 25.jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr.
DMV-19-220-lī „Par dižstādu stādīšanu un kopšanu” (turpmāk - Līgums) 7.2.punktu, vienojas veikt
sekojošus grozījumus Līgumā:
1. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija” jaunā redakcijā.
2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
3. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei.
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV31NDEA0023300005080 (Rīgas
pilsētas apstādījumu uzturēšana)
Konta Nr. LV62NDEA0020100001100 (Rīgas vides
aizsardzības fonds)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS
SIA „LABIE KOKI”
Saules iela 1 - 19, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads, LV-2107
Tālrunis: 22030909, fakss: 67273005
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
info@labiekoki.lv
Nod. maks. reģ.Nr.40103166694
PVN reģ.Nr.: LV40103166694
Konta Nr.LV19UNLA0050012232985
AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X

Direktors ______________________
A.Aļeksejenko

Prokūriste _________________
Dz.Kalniņa
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Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija
Dižstādu stādīšana ielu stādījumos
DIŽSTĀDU STĀDĪŠANA
Veikt 43 Zviedrijas pīlādžu (Sorbus Intermedia) dižstādu iegādi un stādīšanu Rīgā, Ms. Keldiša ielā
posmā no Lubānas ielas līdz Ulbrokas ielai;
Veikt 3 zirgkastaņu (Aesculus Carnea Brioti) dižstādu iegādi un stādīšanu pie Kliņģeru ielas 1;
Dižstādi – apkārtmērs 16-18 cm, vainaga augstums no 1,8 m, viens taisns stumbrs bez būtiskiem
mizas bojājumiem, vainags simetrisks, viena galotne, zari veselīgi, sakņu kamols kompakts, ietīts džutas
audumā un apņemts ar metāla stiepļu pinumu, ar pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.
Veikt 39 Holandes liepu (Tilia Europaea) dižstādu iegādi un stādīšanu ielu stādījumos:
Ģetrūdes ielā posmā no Brīvības ielas līdz Asara ielai – 18 gab.,
Kr. Valdemāra ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai -2 gab.,
Brīvības gatvē no VEF tilta līdz G. Zemgala gatvei (pie Nr. 220) – 6 gab.,
Brīvības gatve 430A – 1 gab.,
Skolas ielā pie Nr. 15 un Nr. 19 – 2 gab.,
Pulkveža Brieža ielā 12 – 1 gab.,
Tērbatas ielā pie Nr. 62 – 2 gab.,
Hanzas ielā posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Rūpniecības ielai – 3 gab.
Durbes ielā posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Kliņģeru ielai – 3 gab.,
Ed. Smiļģa ielā 20 – 1 gab.,
Dižstādi – apkārtmērs 18-20 cm, vainaga augstums no 2,2 m, viens taisns stumbrs bez būtiskiem
mizas bojājumiem, vainags simetrisks, viena galotne, zari veselīgi, sakņu kamols kompakts, ietīts džutas
audumā un apņemts ar metāla stiepļu pinumu, ar pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.
Dižstādu transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un temperatūras apstākļos.
Jāņem vērā, ka atsevišķās vietās stādbedres rakšana var būt apgrūtināta veco koku sakņu un
būvgružu dēļ.
Dižstādu stādīšana. Stādbedre – 20-50 cm dziļāk par sakņu kamolu un vismaz 3x sakņu kamola
platumā, jāveic bedres sieniņu robošana. Stādbedrē tiek iestrādāts substrāts (komposts), mitruma un barības
vielu regulators, kas nodrošina vienmērīgu ūdens režīmu un mēslojumu. Pēc iestādīšanas koka sakņu kakls
ir 3-5 cm augstāk par plānoto zemes līmeni.
Veicot stādbedres aizbēršanu ar substrātu, to pa kārtām blietē. Pusaizbērtā bedrē ielej 1/3 laistāmā
ūdens, lai veicinātu substrāta sablīvēšanos. Koka stumbru piesien pie 3 impregnētiem koka balstiem
(apdobē iestrādāti vismaz 1/5 no to garuma), izmantojot elastīgās lentas ar platumu > 3 cm. Mieti augšā
sastiprināti ar palisādēm, lai veidotu drošu un izturīgu konstrukciju. Stiprinājuma jābūt pietiekami
stingram, lai nepieļautu stāda vertikālā stāvokļa izmaiņas.
Apdobe veidota ar noblīvētu valnīti h-5-15 cm, r->50 cm ap stumbru, mulčēta, h-5-7 cm, izņemot
3-5 cm joslā tieši ap stumbru.
Dižstādu kopšana veicama līdz veģetācijas sezonas beigām. Koku ģipšošana rudenī pirms augsnes
sasalšanas, paredzot 90g/m2 vienam kokam. Reizi nedēļā pārbaudīt un, ja nepieciešams, veikt stāda
stiprinājumu, niedru paklāju maiņu vai remontu u.c. apsaimniekošanas darbus. Koku laistīšanu plānot,
paredzot vienam kokam vienā laistīšanas reizē 20-25 litrus ūdens (laistīšanas intensitāti regulēt ņemot vērā
laika apstākļus).
CITI NORĀDĪJUMI
1. Stādīšanas darbi objektos tiek veikti pēc iegādāto stādu atrādīšanas un darbu saskaņošanas ar Mājokļu
un vides departamenta Vides pārvaldes galveno speciālistu.
2. Darbus jāveic arboristam vai dārzniekam ar pieredzi dižstādu stādīšanā.
3. Darba vietā jāstrādā darba apģērbā ar uzņēmuma logo.
4. Darba vietu organizēšana:
4.1. Rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, iepriekš rūpīgi izpētot pievienoto stādvietas
topogrāfiju;
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4.2. dižstādu stādīšana tiek veikta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem
Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
4.3. darba vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām;
4.4. darba vietā jāveic drošības pasākumi, lai netiktu bojāti citi apstādījumi, būves, pilsētas
inženierkomunikāciju tīkli u.c.;
4.5. darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām kaitīgām vielām.
4.6. pēc darbu veikšanas jāveic darba vietas sakārtošana
5. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.
PASŪTĪTĀJS
Direktors ______________________
A.Aļeksejenko
z.v.

IZPILDĪTĀJS
Prokūriste _________________
Dz.Kalniņa
z.v.

Persona
Bogdanova Ērika, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskā nodaļa
Skalberga Karlīna, Sektora vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un
iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektors
Namniece Kristīne, Pārvaldes priekšnieka vietnieks - nodaļas vadītājs,
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās
pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļa
Valintele Gunta, Galvenais speciālists, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa
Kublicka Inguna, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa
Piņķe Evija, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvalde
Aļeksejenko Anatolijs, Direktors, Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments

Lēmums
Vizēts

Datums
Komentārs
13.11.2019

Vizēts

13.11.2019

Vizēts

13.11.2019

Vizēts

14.11.2019

Vizēts

14.11.2019

Vizēts

14.11.2019

Parakstīts 19.11.2019

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas
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