
Līgums Nr. 3-19/2016/169 
Par autopacēlāja pakalpojumiem 

 

Viesītē, Viesītes novadā 2016.gada  03. maijā 

          
Viesītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045353, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes 

novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja Jāņa Dimitrijeva personā, kas rīkojas pamatojoties 

uz pašvaldības nolikumu (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,  

SIA “Jēkabpils saimnieks”, reģ. Nr. 45403023769, tās valdes priekšsēdētāja 

Sergeja Ivanova personā, kurš (a) rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā kopā – 

IZPILDĪTĀJS, no otras puses, IZPILDĪTĀJS un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā - Puses, 

katrs atsevišķi – Puse, 

ievērojot Pasūtītāja organizētā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā 

„Autopacēlāja pakalpojumi”,  ID Nr.VNP2016/13, rezultātus, turpmāk tekstā saukts - 

Iepirkums,  

noslēdz šāda līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar PASŪTĪTĀJA iepirkuma nolikumu, tehnisko 

specifikāciju (Līguma 1. Pielikums)  un  IZPILDĪTĀJA apliecinājumu  

(Līguma 2. Pielikums) un finanšu piedāvājumu  (Līguma 3. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt autopacēlāja ar grozu pakalpojumus Viesītes novada 

teritorijā. 

1.3. Pakalpojumu apjoms – pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma un faktiskās 

nepieciešamības.  

1.4. Pasūtītājs pakalpojumu pieprasa (trīs) dienas iepriekš. 

 

2. Līguma izpildes termiņš un summa 
2.1. Līguma izpildes termiņš ir 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas dienas, t. i līdz 2018. 

gada 2. maijam vai līdz EUR 12000, 00 (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN) pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestāsies pirmais. 

2.2. Cena par vienu stundu autopacēlāja pakalpojumu EUR  23,00 (divdesmit trīs euro un 

00 centi) un transporta izmaksas par braucienu līdz pakalpojuma sniegšanas vietai  

EUR 0,80 ( nulle euro un 80 centi) par vienu km bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.3. Iepriekšminētās izmaksas ir nemainīgas visā līguma darbības laikā. 

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Norēķini notiek pa daļām atkarībā no sniegto pakalpojumu daudzuma, 

pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izrakstītiem un abpusēji parakstītiem rēķiniem; 

3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par faktiski saņemtajiem pakalpojumiem ar 

pārskaitījumu IZPILDĪTĀJA bankas kontā, divdesmit darba dienu laikā pēc 

rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA; 

3.3. Pakalpojuma cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas IZPILDĪTĀJAM radīsies, 

izpildot Līguma punktā 1.2. noteiktās saistības. 

3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS devis norādījumus 

kredītiestādei, kurā atrodas PASŪTĪTĀJA norēķina konts, pārskaitīt uz 

IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 

 

4. Pakalpojumu kvalitāte 

4.1. Pakalpojumi jāsniedz pienācīgā kvalitātē un savlaicīgi; 

4.2. Pakalpojumu kvalitātei jāatbilst LR spēkā esošajiem standartiem uz šāda veida 

pakalpojumiem, ja tādi pastāv, vai kvalitāte tiek noteikta ar Pušu vienošanos; 
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4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst konstatētos 

trūkumus. Ja trūkumi netiek novērsti, PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības nekavējoties 

lauzt šo līgumu. 

 

5. Pakalpojumu saņemšanas kārtība un riski 
5.1. PASŪTĪTĀJA pienākums pieprasīt pakalpojumu trīs dienas iepriekš.  

5.2. IZPILDĪTĀJA pienākums sniegt pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM vēlamajā 

dienā.  

5.3. IZPILDĪTĀJS uzņemas visus iespējamos riskus, kas saistīti ar pakalpojuma 

sniegšanu. 

5.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina savas tehnikas atbilstību likuma „Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību” prasībām. 

 

6. Līgumslēdzēju atbildība 

6.1.Par Līgumā noteikto maksājumu neveikšanu, PASŪTĪTĀJS maksā izpildītājam 

soda naudu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no neapmaksātās summas; 

6.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līgumā noteiktās saistības, viņš maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par PAKALPOJUMU izpildes nokavējumu 0.1% 

(nulle komats viens procents) apmērā no pakalpojumu cenas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neizpildīto 

pakalpojumu cenas; 

6.2.Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma 

izpildes pienākuma. 

 
7. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana 

7.1.Līgumu var grozīt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas 

tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

7.2.Līguma grozīšana pieļaujama ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta 

nosacījumus. 

7.3.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un neapmaksāt 

līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) 

darba dienas iepriekš, ja Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās 

IZPILDĪTĀJS un citi pieaicinātie speciālisti, konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic 

Pakalpojumu neatbilstoši šā līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem.  

7.4.Atkāpjoties no līguma, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem 

līdz līguma laušanai. 

7.5.Puses  var vienpusēji atkāpties no līguma arī gadījumos, kad tas nav saistīts ar 

otras puses saistību neizpildi. Šādos gadījumos PUSES viena otru brīdina par to 

vienu mēnesi iepriekš. 

7.6.Pēc pušu vienošanās līgums var tikt pārjaunots ar PUŠU saistību pārņēmējiem. 

 

8.  Citi noteikumi 

8.1. Neviena no PUSĒM neatbild par otras PUSES saistībām pret trešo pusi. 

8.2.IZPILDĪTĀJS ir  atbildīgs par pakalpojumiem, ko sniedz apakšuzņēmējs. 

8.3.PUSĒM savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu 

izmaiņām; 

8.4.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus; 

8.5.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rastie sakarā ar Līgumu izpildi, 

PUSES centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks 
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atrisināts, PUSES vienojas strīdus izskatīti LR likumdošanas aktos noteiktā 

kārtībā; 

8.6. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir izpilddirektors 

Alfons Žuks, tālr. 65207290, 26308473, e-pasts alfons.zuks@viesite.lv. 

8.7.IZPILDĪTĀJA pārstāvis Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir valdes 

priekšsēdētājs Sergejs Ivanovs, tālr. 28444400, 29407737, e-pasts 

jekabpils.saimnieks@inbox.lv. 

8.8.Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, viens 

līguma eksemplārs ar pielikumiem glabājas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie 

IZPILDĪTĀJA. Abiem līguma eksemplāriem un pielikumiem ir vienāds 

juridisks spēks. 

8.9.PUSES ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, 

nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi 

vēlas tādu noslēgt. 

 

9. Līguma pielikumi 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – IZPILDĪTĀJA apliecinājums; 

2. pielikums - IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums (kopija). 

 

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti  

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Viesītes novada pašvaldība SIA „Jēkabpils saimnieks” 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

juridiskā adrese: Jēkaba iela 94, 

Jēkabpils, LV-5201 

faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

faktiskā adrese:  Jēkaba iela 94, 

Jēkabpils, LV-5201 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 Vienotais reģistrācijas Nr.: 45403023769 

Konts: LV66UNLA0009013130395  

Banka: AS SEB banka Banka: AS DNB banka 

Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: RIKO LV2X 

 
11. Pušu paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS  
Viesītes novada pašvaldība  
Domes  priekšsēdētājs 
 
________________Jānis Dimitrijevs 
z.v. 

IZPILDĪTĀJS 
SIA “Jēkabpils saimnieks” 
Valdes priekšsēdētājs 
 
______________Sergejs Ivanovs 
z.v. 

mailto:alfons.zuks@viesite.lv
mailto:jekabpils.saimnieks@inbox.lv

