
LĪGUMS  

„Par jaunas automašīnas  iegādi operatīvajā līzingā Pāvilostas novada pašvaldības 
policijai” 

 

Pāvilostā, 2015. gada 23.decembrī   Nr. PND 2015/18/1  

 

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000059438, Dzintaru iela 73, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, pašvaldības priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, 
kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Pāvilostas novada domes 
nolikumu, turpmāk saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses, un “SIA SD Autocentrs” , 
reģ.nr.42103012097, Māra Golovānova personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015.gada 
2015.gada 2.janvāra pilnvaru Nr.3, turpmāk šā līguma tekstā saukta „Izpildītājs”, no 
otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par „Pusēm”,  

pamatojoties uz pašvaldības rīkotajā iepirkumā „Jaunas automašīnas piegāde 
operatīvajā līzingā Pāvilostas novada pašvaldības policijai”, identifikācijas Nr. PND-
2015/18, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un “SIA SD 
Autocentrs” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt autotransporta Volkswagen 
Caddy Maxi (turpmāk tekstā – Prece) piegādi un garantijas apkalpošanu 
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. 
pielikums) un Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums). 

2. Pasūtījuma kvalitāte un apjoms 

2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un garantijas 
apkalpošanu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai - tehniskajam 
piedāvājumam (1. pielikums), Finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums), 
šī Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

2.2. Preces piegādes vieta: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

3. Piegādes nosacījumi 

3.1. Izpildītājs nodrošina Preces piegādi 5 mēnešu laikā no šī Līguma 
parakstīšanas brīža jeb līdz 2016.gada 22.maijam Līguma 2.2. 
punktā norādītajā Preces piegādes vietā. 

3.2. Pēc Preces piegādes attiecīgajā piegādes vietā Izpildītāja pārstāvis iesniedz 
Pasūtītāja pārstāvim parakstīšanai Preces pieņemšanas – nodošanas aktu 2 
(divos) eksemplāros un Preču pavadzīmi – rēķinu 2 (divos) eksemplāros.  

3.3. Pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina parakstīšanas Pasūtītāja 
pārstāvis Preces pieņemšanas – nodošanas akta un  Preču pavadzīmes - rēķina 
vienu eksemplāru patur sev, bet otru eksemplāru atdod Izpildītāja pārstāvim. 



3.4. Kad Preces nodošana ir noslēgusies un Izpildītājs ir saņēmis apmaksu par Preci no 
Izpildītāja izraudzītās līzinga kompānijas, preču pavadzīmi sagatavo Pasūtītājam 
viņa izraudzīta līzinga kompānija. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma summa ir EUR 32 129.00 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts 
divdesmit deviņi euro un 00 euro centi), ieskaitot 21% pievienotās vērtības 
nodokli (PVN) EUR 5 576.10 (pieci tūkstoši piecsimt septiņdesmit seši euro 
un 10 euro centi). 

4.2. Apmaksu par Preci Izpildītajam veic Pasūtītāja izraudzīta līzinga kompānija.  
4.3. Līguma summā ietilpst visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību 

izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā garantijas apkalpošanas izmaksas, 
nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas 
drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). 

4.4. Pirmā iemaksa  20 % apmērā no līguma summas par Preci tiek veikta saskaņā 
ar līzinga kompānijas piestādīto rēķinu. 

4.5. Līguma 2. pielikumā noteiktā Līguma summas daļas apmaksa par Preces 
tehnisko apkopju veikšanu garantijas periodā tiek iekļauta līguma summā, un 
Pasūtītājam rēķini par Preces veiktajām apkopēm Līguma darbības laikā netiek 
piestādīti, ja Pasūtītājs regulārās apkopes līguma izpildes termiņā veic Izpildītāja 
autorizētā servisa centrā Liepājā, Zemnieku ielā 68, LV-3401, Liepāja. 

5. Pušu pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

5.1.1. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt saskaņā ar šo Līgumu veikto Preces 
piegādi un Preces tehniskās apkopes darbus garantijas periodā un 
samaksāt Līguma summu par veikto Preces piegādi un tehniskajām 
apkopēm garantijas periodā saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

5.1.2. Pasūtītāja tiesības ir saņemt Preci un to garantijas apkalpošanu saskaņā 
ar Līguma nosacījumiem. 

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

5.2.1. Izpildītāja pienākums ir veikt Preces piegādi un Preces tehnisko 
apkopju veikšanu garantijas periodā saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

5.2.2. Izpildītāja tiesības ir saņemt samaksu par veikto Preces piegādi un 
veiktajām Preces tehniskajām apkopēm garantijas periodā saskaņā ar 
Līguma nosacījumiem; 

5.2.3. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja lūguma nekavējoties novērst Preces 
darbības traucējumus Preces garantijas perioda laikā, saskaņā ar Preces 
ražotāja garantijas noteikumiem. 

5.3. Katra Puse ir atbildīga par Līguma nepildīšanu vai par to, ka Līgums nav 
pienācīgi izpildīts tās vainas dēļ. 

6. Garantijas apkalpošana 

6.1. Garantijas periods Precei Volkswagen Caddy Maxi  ir 24 (divdesmit četri) 
mēneši bez nobraukuma ierobežojuma. Garantijas periods Precei sākas ar 



datumu, kad Prece reģistrēta CSDD uz Izpildītāja izraudzītās līzinga 
kompānijas vārda, kā turētāju Preces tehniskajā pasē norādot Pasūtītāju. 

6.2. Izpildītājs garantē piegādātās Preces darbību atbilstoši to tehniskās 
specifikācijas nosacījumiem visā garantijas spēkā esamības laikā un ir 
atbildīgs par visu bojājumu, kas nav radušies Preces ekspluatācijas noteikumu 
pārkāpumu dēļ, trūkumu un/vai defektu novēršanu, nodrošinot tehnisko 
atbalstu, sākot ar attiecīgā Preces pieņemšanas – nodošanas akta un Preču 
pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīdi, saskaņā ar Preces ražotāja garantijas 
noteikumiem. 

6.3. Izpildītājs Preces garantijas laikā nodrošina Preces tehnisko apkopju veikšanu 
atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1. 
pielikums) noteiktajam tehnisko apkopju biežumam un veikšanas kārtībai un 
Finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) noteiktajiem izcenojumiem. 

6.4. Iestājoties garantijas gadījumam, visi nepieciešami darbi un bezmaksas 
pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar Preces ražotāja nosacījumiem. 
Garantijas gadījumi tiek pieteikti šādā kārtībā: 
6.4.1. ja tiek atklāti Preces trūkumi, bojājumi un/vai defekti, Izpildītājs par to 

tiek informēts rakstiski uz Izpildītāja e-pastu (e-pasta adrese: 
SERVISS@SDAUTOCENTRS.LV) vai telefoniski (tālrunis: + 371 
63426605) vai pa faksu (faksa Nr. + 371 634 80218); 

6.4.2. gadījumā, ja Preces ekspluatācija nav pieļaujama, pēc informācijas 
saņemšanas telefoniski vai pa e-pastu, vai faksu Izpildītāja pārstāvis 
saskaņo ar Pasūtītāju Preces nogādi līdz Izpildītāja autorizētam servisa 
centram, Liepājā, Zemnieku ielā 68, LV-3401. Šādā gadījumā stājas 
spēkā Preces ražotāja Mobilitātes garantija, atbilstoši Tehniskai 
specifikācijai (Līguma 1. pielikums). 

6.4.3. konstatētie trūkumi, bojājumi un/vai defekti Izpildītājam jānovērš 
saskaņā ar Preces ražotāja garantijas noteikumiem, bet ne īsākā laikā 
posmā, kā to ir noteicis Preces ražotājs. 

6.4.4. iestājoties Preces garantijas gadījumam, Izpildītājs var nodrošināt 
Pasūtītāju ar servisa maiņas automašīnu, saskaņā ar Preces ražotāja 
garantijas noteikumiem. 

7. Līgumsods 

7.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda saistības, tajā skaitā garantijas saistības, 
paredzētajos termiņos, un Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 
maksāt Līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0.1% (viena 
desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas 
bez PVN, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja Līgumā 
iesaistītu trešo personu dēļ. 

7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu 
paredzētajos termiņos, un Izpildītājs rakstiski pieprasa no Pasūtītāja maksāt 
Izpildītājam Līgumsodu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līgumsodu 0.1% 
(viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas 
bez PVN. 



7.3. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās 
summas bez PVN. 

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā atrunātos noteikumus un saistības, 
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja Līgumsodu 0.1% (viena desmitā 
daļa procenta) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN, ja Līguma 
noteikumu vai saistību neizpilde ir radusies Izpildītāja vai Izpildītāja Līgumā 
iesaistītu trešo personu dēļ.  

7.4.1. piekrīt Līgumsoda apmēram, parakstot un nosūtot Aktu par Līgumsodu 
otrai pusei, vai 

7.4.2. nepiekrīt Līgumsoda apmēram, neparakstot Aktu par Līgumsodu un 
nosūtot motivētu atteikumu parakstīt Aktu par Līgumsodu otrai Pusei. 
Šajā gadījumā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas par 
Līguma izpildi atbildīgā persona no Līgumsoda pieprasītājpuses atkārtoti 
pieprasa Līgumsodu no otras Puses vai nosūta otrai Pusei paziņojumu par 
Līgumsoda pieprasījuma atsaukšanu. 

7.5. Līgumsoda samaksas kārtība: 

7.5.1. gadījumā, ja tiek veikts maksājums – Pasūtītājs 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc Akta par Līgumsodu parakstīšanas veic samaksu par 
piegādāto Preci, no tā ieturot Līgumsodu un nosūtot Izpildītājam rēķinu 
par Līgumsoda ieturēšanu; 

7.5.2. pārējos gadījumos – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta par 
Līgumsodu parakstīšanas viena Puse nosūta otrai Pusei rēķinu par 
Līgumsodu, kurš tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā 
saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Puses norādīto bankas kontu. 

7.6. Šī Līguma 7.1. un 7.2. punktā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses 
no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses 
pamatotas kontroles un kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību 
izpildi par neiespējamu. 

8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks 
uzskatīta par atkāpšanos no šī līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses 
nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds 
notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi 
nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu 
šī Līguma noteikumus, un (b) ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par 
šāda notikuma iestāšanos. 

8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai 
uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse 
nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē. 



8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Pusēm 
jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas 
procedūru.  

9. Līguma darbības termiņš 

9.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz 
Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

10. Līguma grozīšana un izbeigšana 

10.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus (izņemot 
Līguma summu), ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktos 
nosacījumus, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu 
vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Ja kāda no Pusēm nepilda vai pārkāpj šī Līguma saistības, Puses ir tiesīgs 
vienpusējā kārtībā atkāpties no šī Līguma, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei 
15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

11. Strīdu izskatīšanas kārtība 

11.1. Puses pieliks visas pūles, lai draudzīgi risinātu visus strīdus, kas izriet 
vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju. 

11.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī 
Līguma un ko neizdodas atrisināt draudzīgi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses pieprasījumu draudzīgam 
risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana 
notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12. Citi noteikumi 

12.1. Līgums sastādīts uz 12 (divpadsmit) lapām un parakstīts 2 (divos) 
eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir 
vienāds juridiskais spēks.  

12.2. Līguma 2 (divi) pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 
1. pielikums – Tehniskā specifikācija -Tehniskais piedāvājums; 
2. pielikums –Finanšu piedāvājums. 

12.3. Iepirkuma  „Jaunas automašīnas  iegāde operatīvajā līzingā Pāvilostas 
novada pašvaldības policijai” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND-2015/18) 
nolikums un Izpildītāja piedāvājums ir saistoši šī Līguma izpildē.  

12.4. Pušu pārstāvju vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija: 
No PASŪTĪTĀJA puses : No IZPILDĪTĀJA puses: 
 
Pāvilostas novada pašvaldība 
Izpilddirektors Alfrēds Magone 
Mob.t.: 26405900 
e-pasts: alfreds_magone@tvnet.lv 
 
 

 
SIA SD Autocentrs                                    
Māris Golovānovs 
T: 634 22694 
e- pasts: 
MARIS.GOLOVANOVS@SDAU
TOCENTRS.LV 
 

 



12.5. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par darbības koordinēšanu šī Līguma 
ietvaros, Līguma izpildes termiņu ievērošanas kontroli, Preču pieņemšanas 
– nodošanas akta un rēķina sastādīšanu un iesniegšanu apstiprināšanai, 
risinājumu rašanu Līguma izpildes problēmu risināšanai. 

12.6. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu 
(nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un par Līguma izpildi 
atbildīgo personu maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu un zīmogu. Šādā 
gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

13. Pušu juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
Pāvilostas novada pašvaldība 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
Reģistrācijas Nr. 90000059438 
AS SWEDBANKA 
BIC kods: HABALV22 
Konts: LV32HABA0001402037066 
 

SIA “SD Autocentrs”     
Zemnieku iela 68, Liepāja, LV-3401 
Reģistrācijas Nr.42103012097 
A/S SEB  banka 
UNLALV2X 
Konts:LV64UNLA0012005467232 
 

___________________________________ 
Uldis Kristapsons 
 

 
Māris Golovānovs 

 


