
 

 

Līgums Nr. 3-19/2018/80 

Viesīte, Viesītes novads                                                                            2018. gada 22.februārī 

 

Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10,  Viesīte, 

Viesītes novads, LV5237, tās domes  priekšsēdētāja, Alfona Žuka personā, kurš darbojas pamatojoties uz 

pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lejas Skanuļi”, reģistrācijas Nr. 45403010139, juridiskā adrese: 

Draudzības aleja 19-74, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Arņa Putniņa 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 9. panta  kārtībā „Viesnīcas, semināra telpu un 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projektam „Competencies for Quality Youth work”, ID Nr. 

VNP2018/02,  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 

viesu nama, kas atrodas „Ūdensdzirnavas”, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214,  

pakalpojumus: izmitināšanu , ēdināšanu, semināra telpas projekta  „Kvalitatīva jaunatnes 

darba kompetences” (Competencies for Quality Youth work) sanāksmes vajadzībām no 

04.03.2018. līdz 13.03.2018. 
1.2. Izpildītājs Līgumā noteiktos viesnīcas, semināra telpu 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 attiecīgu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

2.9. Puses vienojas, ka projekta sanāksmes laikā viesu namā „Ūdensdzirnavas” 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 ir jaunatnes un sabiedrisko attiecību 

speciāliste Austra  Saturiņa, tālr. 26594061, e-pasts:  austra.saturina@viesite.lv.  

2.11. Izpildītāja atbildīgā persona par līguma izpildi SIA “Lejas Skanuļi” valdes loceklis Arnis 

Putniņš, tālr. 29479500, e-pasts: udensdzirnas@inbox.lv. 

2.12. Pasūtītāja pienākums brīdināt Izpildītāju  par sanāksmes dalībnieku skaitu ēdienreizēs 3 

(trīs) stundas pirms maltītes. 

2.13. Izpildītāja pienākums saskaņot piedāvātās ēdienkartes izmaiņas ar pasūtītāja atbildīgo 

personu vismaz vienu dienu iepriekš pirms maltītes. 
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3. Līguma summa un samaksas kārtība 

3.1. Ievērojot iepirkuma rezultātus Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja faktiski sniegtos pakalpojumus, bet 

ne vairāk kā EUR  11157,60 (vienpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 60 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma kopējā summa EUR  11157,60 (vienpadsmit 

tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 60 centi). 

3.2. Pasūtītājs apmaksā pakalpojumu šādā kārtībā : 

3.2.1.  Avansa maksājums 20% no kopējās līguma summas jeb EUR 2231,52 ( divi tūkstoši divi 

simti trīsdesmit viens euro un 52 centi) ne ātrāk kā 10 (desmit)  dienas pirms pakalpojuma 

saņemšanas , ja ir saņemts atbilstošs izpildītāja rēķins. 

3.2.2.  Gala norēķins par izpildītāja faktiski sniegtajiem pakalpojumiem 20 (divdesmit) 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 , semināra un 

ēdināšanas pakalpojumus. Avansa summa tiek atskaitīta no gala maksājuma. 

3.4. Pieņemšanas nodošanas aktā un rēķinos obligāti jānorāda šā līguma Nr. , projekta nosaukums 

„Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” un projekta nr. 2017-3-LV02-KA105-001915 

 

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. 

5.4. Izpildītājs pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēja sniegto pakalpojuma daļu. 

 

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 61. 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. 

 

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. Līguma dokumenti: 

8.3.1.  Iepirkuma nolikums (glabājas pie pasūtītāja), 

8.3.2.  Pretendenta piedāvājums iepirkumam (glabājas pie pasūtītāja), 



 

 

8.3.3. Šis līgums, 

8.3.4. Līguma grozījumi, ja tādi būs. 

8.4. Līgums sagatavots 3 (trīs)  identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

atrodas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja. 

8.5. Līguma pielikumi: 

8.5.1.  1.pielikums – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums iepirkumam (kopija), 

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

9. Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs Izpildītājs  
Viesītes novada pašvaldība SIA „Lejas Skanuļi” 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 
juridiskā adrese: Draudzības aleja 19-74, 

Jēkabpils, LV5201 
faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 
faktiskā adrese:  „Ūdensdzirnavas”, Birži, 

Salas pagasts, Salas novads, LV-5214 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 
PVN maksātāja Nr. 90000045353 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 45403010139 
PVN maksātāja Nr. - 

Konts: LV33TREL9802196013000 Konts: LV02UNLA0050002918866 
Banka: Valsts kase Banka: AS „SEB banka” 
Bankas kods: TRELLV22 Bankas kods: UNLALV2X 

10. Pušu paraksti 

 

Pasūtītājs 

Viesītes novada pašvaldība  

Domes  priekšsēdētājs 

_________________ A. Žuks 

z.v. 

Izpildītājs  

SIA „Lejas Skanuļi” 

Valdes loceklis 

__________________ A. Putniņš 

z.v. 

 


