
 

LĪGUMS Nr. 6.1/4 

Rēzeknes novada Vērēmu pagastā                                            2014.gada 06. martā 

Vērēmu pagasta pārvalde, reăistrācijas Nr.90000014495, pārvaldes vadītāja 
Vladimira Bistrova personā, kurš rīkojas saskaĦā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, 
no vienas puses, un SIA „MOTORS”, reăistrācijas Nr.42403002153, valdes 
priekšsēdētāja Markela Ahverdjanca personā, kurš rīkojas saskaĦā ar statūtiem, 
turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišėi turpmāk arī Puses 
vai Puse, pamatojoties uz Vērēmu pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Vērēmu 
pagasta ceĜu uzturēšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. RNPVPP 2014/2, 
rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apĦemas sniegt Vērēmu pagasta ceĜu uzturēšanas 
pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumi, saskaĦā ar tehnisko specifikāciju un 
Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā, kas ir šī līguma neatĦemamas 
sastāvdaĜas (līguma pielikumi Nr.1 un Nr.2). 

2. Līguma darbības laiks 

2.1. Šī līguma 1.1.punktā paredzēto Pakalpojumu sniegšanas termiĦš – 24 (divdesmit 
četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

2.2. Šis  līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

3. Izpildītāja pienākumi 

3.1. Izpildītājs apĦemas sniegt Pakalpojumus  šī līguma 2.1.punktā noteiktajā termiĦā. 
3.2. Izpildītājs Pakalpojumus sniedz saviem spēkiem, kā arī noteikto pakalpojumu 

sniegšanu Izpildītājs var nodot apakšuzĦēmējiem atbilstoši iepirkumā 
iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2). ApakšuzĦēmēju nomaiĦa 
pieĜaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

3.3. Izpildītājs šajā līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai apĦemas izmantot tikai 
Latvijas Republikā sertificētus materiālus.  

3.4. Izpildītāja pienākumos ietilpst: 
3.4.1. normatīvo aktu ievērošana, kas attiecas uz konkrētajiem pakalpojumiem; 
3.4.2. darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu 
ievērošana. 
3.5. Izpildītājs līguma darbības laikā ir atbildīgs par Pasūtītajam nodarītajiem 

zaudējumiem un apĦemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju 
darbību. 

3.6. Ja Izpildītāja vainas dēĜ Pakalpojumi ir sniegti nekvalitatīvi un sakarā ar to ir 
konstatēti defekti, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiĦā par saviem 
līdzekĜiem. 

4. Pasūtītāja pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apĦemas pēc konkrētā pakalpojuma sniegšanas pieĦemt to no 
Izpildītāja ar pakalpojuma pieĦemšanas – nodošanas aktu un samaksāt par sniegto 
pakalpojumu šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.2. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas 
Pakalpojumu sniegšanas vietā. 

 



5. Līguma summa un norēėinu kārtība 

5.1. Kopējā līguma summa par 1.1.punktā paredzēto Pakalpojumu sniegšanu – EUR 
41000,00 (bez PVN)  (četrdesmit viens tūkstotis euro 00 centi), ar PVN 21%  
EUR 49610,00 (četrdesmit deviĦi tūkstoši seši simti  desmit euro 00 centi).  

5.2. Pasūtītājs norēėinās ar Izpildītāju par sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties 
uz ikmēneša sniegto pakalpojumu pieĦemšanas – nodošanas aktiem, kurus ar 
saviem parakstiem ir apstiprinājuši Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji. 

5.3.  Samaksa par kārtējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikta 20 
(divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā pieĦemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 
pārskaitot aktā norādīto summu uz Izpildītāja kontu bankā. 

6. Informācijas apmaiĦa un līguma izpildes kontrole 

6.1. Pušu savstarpējie paziĦojumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. 
PaziĦojums ir spēkā  no  brīža, kad tas ir nogādāts adresātam. 

6.2. Jautājumi, kas rodas Pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek risinātas šādi: 
6.2.1.Izpildītājs rakstveidā  piedāvā Pasūtītājam radušos jautājumu risināšanu; 
6.2.2.Pasūtītājs izskata saĦemto piedāvājumu un sniedz rakstisku atbildi Izpildītājam 

3 (triju) darba dienu laikā no tā saĦemšanas; 
6.2.3.ja Pasūtītājs šī līguma 6.2.2.apakšpunktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi 

Izpildītājam, tas ir tiesīgs risināt radušos jautājumu pēc saviem ieskatiem. 
6.3. Šī līguma izpildes kontrolei Puses norīko savus pārstāvjus: 
6.3.1. no Pasūtītāja puses: Vērēmu pagasta  pārvaldes komunālinženieris Jānis 
VILCIĥŠ, tālr. 64628839,26361832; 
6.3.2. no  Izpildītāja puses: SIA „Motors” valdes priekšsēdētājs Markels 
AHVERDJANC, tālr. 64634550,fakss 64625512.. 

7. Pušu atbildība  

7.1. Ja Izpildītāja vainas dēĜ tiek nokavēts konkrēto Pakalpojumu sniegšanas termiĦš, 
kas tiek noteikts savstarpēji vienojoties, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru 
nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā Pakalpojuma 
vērtības. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% (desmit 
procentu) apmērā no šī līguma summas. 

7.2. Ja Pasūtītājs nokavē samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, tas maksā 
Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas 
par katru nokavēto dienu. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 
10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma summas. 

7.3. Nokavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas un šī 
līguma saistību izpildes pienākuma. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daĜēju vai pilnīgu šī līguma saistību 
neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākĜu rezultātā. Pie nepārvaramas 
varas apstākĜiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts 
varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.c. apstākĜi, kuru rezultātā šī līguma 
izpilde nav iespējama. 

9. Līguma laušana 

9.1. Šis līgums var tikt lauzts Pusēm savstarpēji vienojoties vai Latvijas Republikas 
Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

 



 


