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LĪGUMS Nr. 3-19/2015/331 
Viesnīcas, konferenču un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projektam  

„Youth exchanges for beginners” 

 

Viesīte, Viesītes novads                                                             2015.gada 7 . septembrī 

 

Viesītes novada pašvaldība”, reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības 

iela 10,  Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes  priekšsēdētāja, Jāņa Dimitrijeva personā, 

kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas 

puses,  

un  

SIA „AK Transgroup”, reģistrācijas Nr. 40103182152, juridiskā adrese: Vidzemes 

šoseja 26, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, tās valdes priekšsēdētājas Kristīnas Kiršas 

personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses,  

turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti – Puse/-es,  

pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 

panta  kārtībā „Viesnīcas, konferenču un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projektam 
„Youth exchanges for beginners”, ID Nr. VNP2015/18 turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, 

noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums.  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs par šajā Līgumā noteikto samaksu līgumā noteiktajā termiņā un apjomā 

nodrošina viesnīcas „PORTO RESORT”, kas atrodas „Medzābaki -2”, Lilaste, 

Carnikavas novads, LV-2163, pakalpojumus: izmitināšanu , ēdināšanu, konferenču 

telpas projekta  „Youth exchanges for beginners” vajadzībām no 19. 10.2015. līdz 

27.10.2015. 
1.2. Izpildītājs Līgumā noteiktos viesnīcas, konferenču un ēdināšanas pakalpojumus 

nodrošina atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. 

 
2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pasūtītājs veic rezervāciju, saskaņā ar kuru Izpildītājs apņemas pasūtītājam sniegt 

līgumā noteiktos viesnīcas, konferenču un ēdināšanas pakalpojumus saskaņā ar līguma 

pielikumiem – iepirkuma tehnisko specifikāciju, Izpildītāja iesniegto tehnisko 

piedāvājumu (1. pielikums) un finanšu piedāvājumu (2. pielikums). 

2.2. Pasūtītājs rezervāciju bez maksas var atcelt 3 (trīs) dienas iepriekš. 

2.3. Izpildītājs apņemas ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš paziņot Pasūtītājam 

par jebkuriem apstākļiem, kas varētu ietekmēt šajā līgumā noteikto saistību izpildi. 

2.4. Ja Pasūtītājam rodas pamatoti iebildumi par šī Līguma ietvaros saņemto pakalpojumu 

kvalitātes un/vai kvantitātes atbilstību  Līguma pielikumos definētajiem nosacījumiem, 

Pasūtītājs rakstiskā veidā informē Izpildītāju par konstatētājām neatbilstībām un 

finansiāli nodarīto zaudējumu apmēru. 

2.5. Ja Pasūtītājs un izpildītājs nespēj vienoties par kompensāciju pārrunu ceļā, strīdi tiek 

izšķirti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par šī Līguma ietvaros paredzēto ēdienreižu 

nodrošināšanu atbilstoši sanitāro un higiēnisko normu prasībām, pārtikā izmantojot 

tikai kvalitatīvu produkciju. 

2.7. Pakalpojums tiek sniegts Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā un vietā. 

2.8.  Pēc pakalpojuma sniegšanas tiek parakstīts attiecīgs nodošanas – pieņemšanas akts. 

2.9. Puses vienojas, ka projekta sanāksmes laikā viesnīcā „PORTO RESORT” sniegtie 

papildus pakalpojumi (personiskās veļas mazgāšana, telefonsarunas, maksas TV u.tml.) 

tiek apmaksāti individuāli. Pasūtītāja pienākums informēt sanāksmes dalībniekus par 

papildus pakalpojumu izmantošanas apmaksas kārtību. 

2.10. Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi - jaunatnes lietu speciāliste 

___________.  
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2.11. Izpildītāja atbildīgā persona par līguma izpildi SIA „AK Transgroup” valdes 

priekšsēdētāja ___________. 

2.12. Pasūtītāja pienākums brīdināt Izpildītāju  par sanāksmes dalībnieku skaitu 

ēdienreizēs 3 (trīs) stundas pirms maltītes. 

 

3. Līguma summa un samaksas kārtība 

3.1. Ievērojot iepirkuma rezultātus Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja faktiski sniegtos 

pakalpojumus, bet ne vairāk kā EUR 8068,88 (astoņi tūkstoši sešdesmit astoņi euro 88 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 12% EUR 

431,96 ( četri simti trīsdesmit viens euro 96 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% 

EUR  938,53 (deviņi simti trīsdesmit astoņi euro 53 centi), līguma kopējā summa EUR 

9439,37 (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro 37 centi) 

3.2. Pasūtītājs apmaksā pakalpojumu šādā kārtībā : 

3.2.1.  Avansa maksājums 20% no kopējās līguma summas jeb EUR 1613,78 (viens 

tūkstotis seši simti trīspadsmit euro 78 centi)  ne ātrāk kā 20 (divdesmit)  dienas 

pirms pakalpojuma saņemšanas , ja ir saņemts atbilstošs izpildītāja rēķins. 

3.2.2.  Gala norēķins par izpildītāja faktiski sniegtajiem pakalpojumiem 20 dienu laikā 

no abpusēja pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina 

saņemšanas dienas. 

3.3. Izpildītājs veic attiecīgu gala aprēķinu saskaņā ar līguma 3.1. un 3.2.2. punktu, ņemot 

vērā, ka Pasūtītājs apmaksā atbilstoši Līguma nosacījumiem faktiski saņemtos 

viesnīcas , konferenču un ēdināšanas pakalpojumus. 

 

4. Līguma darbības termiņš 
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

5. Pušu atbildība 
5.1. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu noteiktajā termiņā, tas maksā izpildītājam līgumsodu 

0.1% apmērā par katru nokavēto dienu no nokavētā maksājuma summas, pamatojoties 

uz izpildītāja iesniegto rēķinu. 

5.2. Ja izpildītājs lauž līgumu, tad maksā pasūtītājam līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no 

Līguma summas. 

5.3. Pienākumu neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā vainīgā puse 

atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kuri radušies vainīgajai Pusei neizpildot vai 

nepienācīgi izpildot uzliktos pienākumus, vai nepamatotu iemeslu dēļ izbeidzot 

līgumu. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm savstarpēji vienojoties saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Ja viena vai otra Puse pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, 

kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militārās akcijas, blokāde, saistību 

izpildes termiņi tiek pagarināti par termiņu, kas vienāds ar termiņu, kurā pastāv 

nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

6.2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai pusei ir tiesības izbeigt 

līgumu un tādā gadījumā nevienai no pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību. 

6.3. Pusei, kurai kļuvis neiespējams izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, nekavējoties 

jāpaziņo otrai pusei rakstiski par tādu apstākļu rašanos. 

 

7.  Līguma grozījumi, tā darbības izbeigšana 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties (izņemot 

būtiskus līguma grozījumus). Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek 

noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.2. Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta kārtībā.  

7.3. Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām saistībām, kas 

radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas 

brīdim. 
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8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz līgumu, Puses savlaicīgi ziņo viena otrai. 

8.2. Strīdus sakarā ar šo Līgumu izšķir sarunu ceļā, nodrošinot sarunu protokolēšanu. Ja tas 

nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līgums, sastādīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

atrodas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja. 

8.4. Līguma pielikumi: 

8.4.1.  1.pielikums – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums iepirkumam 

(kopija), 

8.4.2.  2. pielikums – Finanšu piedāvājums iepirkumam (kopija). 
 

9. Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs Izpildītājs  
Viesītes novada pašvaldība SIA „AK Transgroup” 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 
juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 26, 

Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 
faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 
faktiskā adrese:  "Kazenes", Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 
PVN maksātāja Nr. LV90000045353 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103182152 
PVN maksātāja Nr. LV 

Konts: LV10TREL980296856160B Konts: LV57HABA0551040079100 
Banka: Valsts kase Banka: AS Swedbank 
Bankas kods: TRELLV22 Bankas kods: HABALV 22 

10. Pušu paraksti 

 

Pasūtītājs 

Viesītes novada pašvaldība  

Domes  priekšsēdētājs 

Jānis Dimitrijevs 

 

________________________ 

 

Izpildītājs  

SIA „AK Transgroup” 

Valdes priekšsēdētāja 

Kristīna Kirša 

 

________________________________ 

 


