PAKALPOJUMA LĪGUMS
Nr.__________
Valmierā, 2016.gada __._____
Valmieras pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000043403 (turpmāk – Pasūtītājs),
kuru, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu Nr.334
(protokols Nr.9,31.§), pārstāv tās struktūrvienības “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā”
vadītāja, domes priekšsēdētāja padomniece Ieva Alhasova, no vienas puses, un
____(organizācijas nosaukums)_____, reģistrācijas Nr. _____________, (turpmāk –
IZPILDĪTĀJS), kuru pamatojoties uz _________________ pārstāv ___(amats, vārds
uzvārds) ___ no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda
satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem
līdzekļiem un materiāliem Izvērtēt projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības attīstību
veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un
Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība” un sniegt atzinumu par tā atbilstību,
ņemot vērā 1.pielikumā noteiktās prasības (turpmāk – Pakalpojums).
1.2. Pakalpojums izpildāms atbilstoši Līguma, tā pielikumu un spēkā esošo Latvijas
Republikas normatīvo aktu un noteikumu prasībām, nosacījumiem.
2. Pakalpojuma izpildes termiņš
Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildi IZPILDĪTĀJS uzsāk Līguma spēkā stāšanās dienā
un Pakalpojumu pilda piecas darba dienas, skaitot no Pakalpojuma izpildei
nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas atbilstoši Līguma 4.1. punktam.
3. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
3.1. IZPILDĪTĀJS Pakalpojumu izpilda atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
3.2. IZPILDĪTĀJS tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām
personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
3.3. Nepavairot, neizpaust un nekādā formā nenodot trešajām personām no
PASŪTĪTĀJA iegūto informāciju vai dokumentu saturu bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas
atļaujas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
4. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
4.1. PASŪTĪTĀJS Līguma spēkā stāšanās dienā izsniedz IZPILDĪTĀJAM Pakalpojuma
izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
4.2. PASŪTĪTĀJS izpildīto Pakalpojumu no IZPILDĪTĀJA pieņem saskaņā ar Līgumā
noteikto pieņemšanas kārtību un maksā IZPILDĪTĀJAM par izpildīto Pakalpojumu
Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.3. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
5. Pakalpojuma pieņemšana-nodošana
5.1. Izpildītā Pakalpojuma pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktu
paraksta Puses. Šajā Līguma punktā noteikto aktu IZPILDĪTĀJS sagatavo un
iesniedz parakstīšanai PASŪTĪTĀJAM, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī rēķinu par
izpildīto Pakalpojumu.
5.2. Ja Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē Pakalpojuma
neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS par to uzraksta
aktu un nosaka neatbilstību novēršanas izpildes termiņu, kas nav ilgāks par 5
kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad minēto aktu PASŪTĪTĀJS ir nodevis
IZPILDĪTĀJAM. Aktā noteiktās Pakalpojuma neatbilstības Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem IZPILDĪTĀJS novērš ar saviem spēkiem, materiāliem, uz sava rēķina
un aktā noteiktajā termiņā.

6. Līguma summa un tās samaksas kārtība
6.1. Līguma summa par Pakalpojuma izpildi tiek noteikta EUR _____ (___(vārdiem)__
euro, ___(skaitlis)__ centi), bez PVN, plus PVN 21% - EUR _____ (___(vārdiem)
__euro, __(skaitlis)__ centi), pavisam kopā EUR _____ (____(vārdiem)__ euro un
___(skaitlis) _ centi) – (turpmāk arī – Līguma summa).
6.2. Līguma 6.1.punktā noteikto Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksās IZPILDĪTĀJAM
15 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas Pakalpojuma
pieņemšanas - nodošanas aktu un PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA rēķinu.
6.3. Līgumā noteiktie norēķini ar IZPILDĪTĀJU par izpildīto Pakalpojumu tiek veikti ar
pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto bankas kontu vai arī IZPILDĪTĀJA
bankas kontu, kas norādīts IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā.
6.4. Līgumā noteikts PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad
Līgumā noteikts maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA Līgumā vai IZPILDĪTĀJA
iesniegtajā rēķinā norādītajā IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā
Līgumā noteikts PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad
PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto
maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
6.5. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar
prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildi
un, iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu
un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.
7. PUŠU mantiskā atbildība
7.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā, kas
pārsniedz 5 kalendārās dienas, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu
0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk
kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar
IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā,
skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA šajā Līguma punktā
noteikto rēķinu.
7.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, kas pārsniedz
5 kalendārās dienas, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1%
apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā
10% no Līguma summas.
7.3. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 10.1.punktu, tad IZPILDĪTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% no Līguma summas.
7.4. PASŪTĪTĀJAM, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem
līgumsodus, kas IZPILDĪTĀJAM noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes, izņemot
Līguma izbeigšanas gadījumā atbilstoši Līguma 10.1.punktam.
7.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī
zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem
zaudējumiem.
7.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS, pildot Pakalpojumu, sabojā PASŪTĪTĀJA un/vai trešo
personu mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai PASŪTĪTĀJA pārstāvju
dzīvībai vai veselībai, tad IZPILDĪTĀJS uzņemas visu un jebkādu atbildību par
nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina sedz visus
izdevumus, kas veidojas nodarījuma rezultātā.
7.8. Ja IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods PASŪTĪTĀJAM, tad
PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar Līguma 7.4.punktu vai arī PASŪTĪTĀJS iesniedz
IZPILDĪTĀJAM rēķinu par līgumsodu un, tad Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro
dienu laikā, skaitot no dienas, kad IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šajā
Līguma punktā noteikto rēķinu.

8. Nepārvaramas varas apstākļi
8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas,
karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā uzskaitījumā noteiktajiem
pielīdzināmi apstākļi).
8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to
rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un
iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no to iestāšanās dienas.
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma
darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības
termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies
nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1
mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai Līguma
izbeigšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līgumu un Līguma izpildi, Puses
mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to
vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā,
tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
10. Līguma izbeigšana
10.1.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstiski
paziņojot IZPILDĪTĀJAM gadījumos, ja:
10.1.1. IZPILDĪTĀJS Pakalpojumu kopumā vai kādā tā daļā nepilda atbilstoši Līguma
un tā pielikumu nosacījumiem;
10.1.2. jebkurā Pakalpojumu izpildes stadijā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav
spējīgs sniegt Pakalpojumu kopumā vai kādā tā daļā atbilstoši Līguma
nosacījumiem;
10.1.3. tiek pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process vai tiek uzsākts
IZPILDĪTĀJA likvidācijas process.
10.2.
Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu rakstiski vienojoties.
11. Līguma grozījumi
Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti
un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12. Citi noteikumi
12.1.
Līgums stājas spēkā 2016.gada __._____ un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad
Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.
12.2.
Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības
pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
12.3.
Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.4.
Kontaktpersonas par Līguma izpildes jautājumiem no PASŪTĪTĀJA puses ir
Elita Staune, Valmieras pilsētas pašvaldības, Iekšējā audita un kvalitātes nodaļas
projektu ieviešanas speciāliste, 29175272, elita.staune@valmiera.lv)
12.5.
Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no IZPILDĪTĀJA puses ir
_____(vārds uzvārds, amats, organizācijas nosaukums, tālrunis, e-pasts)______.
12.6.
Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, katrs Līguma
eksemplārs, ieskaitot pielikumus, uz __ lapām. Līgumam ir pievienots Līguma
12.7.punktā uzskaitītais pielikums, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens
Līguma eksemplārs PASŪTĪTĀJAM, viens IZPILDĪTĀJAM. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.7.

Pielikumā:

Darba uzdevums.

13. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Reģ. Nr. 90000043403
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2,
Valmiera, LV-4201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5

Reģ. Nr. ___________________
Adrese:____________________
Banka: ____________________
Kods: _____________________
Konts: __________________

____________
Ieva Alhasova

____________
(paraksts)

