
Līgums 
Par auto transporta tehnisko apkopi un remontu, kā arī rezerves daļu sagādi Ērgļu 
novada pašvaldībai 

 

Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads    2018.gada 15.maijā 

 

Ērgļu novada pašvaldība, reģ.Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads, LV-4840, tās priekšsēdētāja Guntara Velča personā, kurš rīkojas 
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Ērgļu novada pašvaldības nolikumu, 
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA “Saules serviss”, reģ.Nr. 
55403013461, Parka iela 26, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tā valdes 
locekļa, izpilddirektora Pētera Leitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, 
turpmāk tekstā - Izpildītājs no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu „Autoservisa pakalpojumi Ērgļu novada 
pašvaldībai”, identifikācijas Nr. ĒNP 2018/5, turpmāk tekstā – Iepirkums, un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz 
pakalpojumu līgumu, (turpmāk tekstā – Līgumu): 

 

1. Līguma priekšmets. 
1.1.Pasūtītājs uztic, bet Izpildītājs apņemas veikt auto transporta (vieglo automašīnu, 
mikroautobusu, sniega un zāles pļāvēju pašgājējtraktoriņu) tehnisko apkopi un remontu 
izmantojot savus materiālus, instrumentus un darbaspēku, saskaņā ar šī līguma 
noteikumiem, tehnisko specifikāciju un atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajām 
cenām saskaņā ar Izpildītāja Tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu un 
Finanšu piedāvājumu (kopijas pielikumā), kā arī pārdot Pasūtītājam auto transporta 
rezerves daļas un Pasūtītājs apņemas apmaksāt veiktos Darbus saskaņā Līguma 
noteikumiem. 

1.2.Darbu izpildes vieta ir Izpildītāja autoserviss: Saules iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 
Ērgļu novads, LV-4840. 

1.3.Līgums ir spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 2 (divus) gadus vai līdz 
brīdim, kad ir izlietota Pasūtītāja iepirkuma paredzētā līgumsumma EUR 41999,99 
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 99 centi) bez PVN 

1.4.Puses vienojas, ka, Līguma darbības ietvaros, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt mazāku 
Pakalpojuma apjomu, nekā noteikts Līguma pielikumos. Samaksa veicama par reāli 
veikto Pakalpojumu. 

 

2. Norēķinu kārtība 
2.1. Par veikto Darbu Izpildītājs izraksta rēķinu atbilstoši saskaņotajai Darba izmaksu 
tāmei. Izpildītājs izrakstītajā rēķinā atsevišķi izdala Darbam izmantoto detaļu cenas, 
materiālu izmaksas, patērētās darba stundas un citas remontdarbu izmaksas.  

2.2. Puses vienojas, ka Līguma 2.1. punktā minēto rēķinu Izpildītājs izraksta un 
piestāda par katru automašīnu atsevišķi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

2.3. Līguma darbības laikā tiek piemērota darba stundas izmaksa 16,36 EUR/stundā 
(sešpadsmit eiro 36 centi) bez PVN. 

2.4. Pasūtītājs, par veiktajiem pakalpojumiem un rezerves daļām, veic apmaksu 
saskaņā ar Izpildītāja piestādītiem rēķiniem 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja 



rēķina saņemšanas dienas. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja 
norādīto bankas norēķinu kontu.  

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veica maksājumu, par ko 
liecina bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma.  

2.6 Ja Izpildītājs kavē ar Pasūtītāju saskaņoto automašīnas tehniskās apkopes un/ vai 
remonta darbu izpildes termiņu pēc pretenzijas iesniegšanas/defekta akta sastādīšanas, 
tad par katru nokavēto dienu Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% (nulle 
komats viena procenta) apmērā no Līguma summas, kura Izpildītājam jāmaksā saskaņā 
ar Pasūtītāja piestādīto rēķinu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

2.7. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4. punktā noteikto samaksas termiņu, tad par katru 
nokavēto darba dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats 
viena procenta) apmērā no maksājamās summas, bet ne vairāk kā 10% no maksājamās 
summas. 

2.8. Līgumsoda ieturēšana no Izpildītāja notiek par ieturamās soda naudas summu, 
samazinot Izpildītāja piestādītā rēķina summu, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju, 
nosūtot rakstisku paziņojumu.  

2.9. Līguma darbības laikā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (kopija pielikumā) 
noteiktās izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu līguma darbības laiku. Izmaksas 
var tikt mainītas tikai objektīvi pamatotu iemeslu dēļ (inflācija, degvielas cenu kāpums 
u.tml.), un tikai tad, ja Pasūtītājs tam piekrīt. 

2.10. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot visu 1.3. punktā minēto kopējo Līguma 
summu Līguma darbības laikā. 

 

3. Automašīnu nodošanas un pieņemšanas un darbu veikšanas kārtība 
3.1. Automašīnu nodošana tehniskajai apkopei un/vai remontam:  

3.1.1. Pieteikums automašīnas remontam un/vai tehniskās apkopes veikšanai notiek 
pēc Pasūtītāja iepriekšējās pieteikšanās mutiski zvanot pa tālruni: 64871547; 
29479139, vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pastu: ascom@inbox.lv, konkrētu 
laiku abpusēji saskaņojot, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc šī 
Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas par tehniskās apkopes un/vai remonta 
nepieciešamību.  

3.1.2. Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis, saņemot pieteikumu automašīnas remontam, 
veic tā tehniskā stāvokļa novērtējumu un sagatavo nepieciešamo remonta darbu 
sarakstu iekļaujot pilnīgi visas izmaksas, tajā skaitā norādot atsevišķi darba stundu 
skaitu, citas remontdarbu izmaksas, materiālu un rezerves daļu izmaksas. Remontdarbu 
izmaksu tāmes sagatavošana tiek nodrošināta bez maksas, un piegādāta pasūtītājam 
saskaņošanai, pirms darbu veikšanas. 

Izpildītājs neveic Darbus bez rakstiska darbu izmaksu tāmes saskaņojuma ar 
Pasūtītāju.  

3.1.3. Ja automašīnas tehniskās apkopes un/vai remonta laikā Izpildītājs konstatē, ka 
nepieciešams veikt papildus darbus, kuri nav norādīti 3.1.2.punktā minētajā izmaksu 
tāmē, Izpildītājs apņemas nekavējoties par to informēt Pasūtītāju un attiecīgos darbus 
veikt tikai tad, kad saņemta Pasūtītāja piekrišana. Papildus Darbu apjoms, izmaksu 
apmērs tiek papildus saskaņots atbilstoši 3.1.2.punktam.  

3.2. Pēc Darbu izpildes, izrakstot rēķinu, Izpildītājs nodod automašīnu Pasūtītājam vai 
Pasūtītāja darbiniekam – autotransporta vadītājam, kurš uzrāda atbilstošās automašīnas 
reģistrācijas apliecību. 



3.3. Par visiem gadījumiem, kad nepieciešama rezerves daļu pasūtīšana, un Darbu 
izpildes termiņš balstīts uz rezerves daļu piegādātāju sniegtajām ziņām, kā arī par 
gadījumiem, kad darba gaitā jāmaina Darbu apjoms vai tas pārsniedz saskaņoto 
izmaksu tāmi, Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāsaskaņo ar to 
turpmākā Darbu izpildes gaita.  

 

4. Pušu tiesības un pienākumi. 
4.1.Izpildītājs: 

4.1.1.Veic vieglo automašīnu, mikroautobusu, sniega un zāles pļāvēju 
pašgājējtraktoriņu tehnisko apkopi un remontu. 

4.1.2.Veic nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanu, piegādi un uzstādīšanu. 

4.1.3.Visus remontdarbus un tehniskās apkopes veic kvalitatīvi un pilnā apjomā, 
saskaņā ar tehniskajām prasībām. 

4.1.4.Apņemas maksimāli ātri veikt remontus, kuri nav plānoti, apkalpojot klienta 
automašīnas ārpus rindas. 

4.1.5. Nodrošina autotransporta līdzekļu remonta darbu un auto transporta detaļu 
garantiju ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus, ja ražotājs nav noteicis citu garantijas 
termiņu. 

4.1.6. Par pakalpojuma izpildi nekavējoties paziņot Pasūtītāja atbildīgajai personai. 

4.1.7.Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma izpildes laikā auto transportam līdzeklim 
nodarītajiem bojājumiem, kas radušies Izpildītāja vai trešo personu vainas dēļ.  

4.1.8. Ja Izpildītājs nevar nodrošināt auto remontu un apkopi servisa atrašanās vietā, 
Izpildītājs var veikt auto transporta remontu citā servisā, iepriekš saskaņojot ar 
Pasūtītāju auto transporta apkopes un remonta izmaksas. 

4.1.9. Sniegt nepieciešamo palīdzību transporta līdzekļa bojājuma vietā ārpus servisa 
telpām vai transportēt bojāto transporta līdzekli uz remonta vietu (arī ārpus darba 
laika). 

4.2.Izpildītājs nav tiesīgs: 

4.2.1.Izmantot Klienta automobiļus jebkādiem blakus mērķiem, kas nav saistīti ar to 
tehnisko apkopi vai remontu. 

4.2.2.Nodot automobiļus kādai trešajai juridiskai vai fiziskai personai bez klienta 
pilnvaras. 

4.3. Pasūtītājs: 

4.3.1. Ar šā līguma stāšanos spēkā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Izpildītāja 
pakalpojumus punktā 3.1. norādītajos veidos. 

4.3.2. Pieprasīt no Izpildītāja uzdevumu veikšanu iepriekš saskaņotajos termiņos. 

4.3.3. Informēt Izpildītāju par veiktā pakalpojuma neatbilstību līguma un tā pielikumu 
nosacījumiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, 
sastādot par to aktu.  

4.3.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja radīto zaudējumu atlīdzību un uzticētā 
darba pienācīgu izpildi, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ. Ar zaudējumiem 
līgumslēdzējpuses saprot mantisko zudumu vai izdevumus, kuros līgumslēdzējpuse 
cietusi sakarā ar uzticētā darba nepienācīgu izpildi vai neizpildi. 

4.4. Pasūtītājam ir pienākums: 

4.4.1.Iesniegt Izpildītājam apkalpojamā auto transporta sarakstu, kurš var tikt 
papildināts vai mainīts. 



5. Nepārvarama vara. 
5.1.Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu 
neizpildi, ja neizpilde notiek kāda nepārvarama spēka apstākļos, kas izveidojas pēc 
līguma noslēgšanas, ko līgumslēdzējs nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Par tādiem 
ārkārtējiem apstākļiem uzskatāmi: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas 
parādības, kā arī karš, kara darbība, valsts orgānu akti un visi citi apstākļi, kas ir ārpus 
apzinīgas līgumslēdzēju kontroles. 

5.2.Gadījumā, ja notiek augšminētie apstākļi, līgumslēdzējs bez vilcināšanās dara to 
zināmu rakstiski otrai pusei. Ziņojumā jānorāda apstākļu raksturs, kā arī, pēc iespējas 
ietekmes uz līguma noteikumu izpildi novērtējums un izpildes jaunie termiņi. 

5.3.Līgumslēdzēja pienākums ir pieņemamā termiņā nodot otram līgumslēdzējam pēc 
viņa lūguma kompetentas iestādes apstiprinājumu par šādu apstākļu esamību. 

 

6. Līguma laušana. 
6.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to 
Pasūtītājam, gadījumos, ja:  

6.1.1.Pasūtītājs neveic maksājumus, un nokavējuma nauda sasniedz 10% no līguma 
summas, kas norādīta līguma 1.3.punktā.  

6.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to 
Izpildītājam, gadījumos, ja:  

6.2.1.Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi vairāk kā 5 (piecas) dienas no līgumā 
noteiktā Pakalpojuma izpildes termiņa;  

6.2.2. Izpildītājs neievēro un/vai nepilda līguma 4.1. punktu nosacījumus.  

6.2.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu 
iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana, likvidācijas uzsākšana u.c. 
iemesli)  

6.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja kāda no Pusēm nepilda Līgumā 
noteiktās saistības un saistību neizpildi nav novērsusi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc rakstiska paziņojuma par attiecīgo saistību izpildes nesaņemšanu. 

6.4. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.  

6.5. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājam ir pienākums veikt 
norēķinus par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem līdz līguma laušanas dienai.  

6.6. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma 
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, 
tad Pusei, kura ir vainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, 
kas tai rodas saistībā ar līguma laušanu.  

 

7. Citi nosacījumi 
7.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Visi Līguma 
papildinājumi vai grozījumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma 
neatņemamām sastāvdaļām. 

7.2. Puses, tām līgumā noteiktās saistības un to izpildi, nav tiesīgas nodot trešajām 
personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumu, kas noteikts 
līguma 7.3.punktā.  

7.3. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem 
tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem 



7.4. Līgumā nereglamentētajos jautājumos līgumslēdzējpuses vadās pēc Latvijas 
Republikas Civillikuma. 

7.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības 
tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, 
faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to 
otrai Pusei.  

7.6. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu 
pilnvarotās personas: 

Pasūtītāja pilnvarotā persona: Māris Grīnbergs, 26471778, izpilddirektors@ergli.lv 

Izpildītāja pilnvarotās personas: Pēteris Leitāns; 29420770; ascom@inbox.lv, 

                                                     Aivis Masaļskis; 29479139; ascom@inbox.lv  

7.7. Līgums ir sastādīts divos autentiskos eksemplāros, un abiem ir vienāds juridisks 
spēks. 

7.8. Līgumam pievienotais pielikums – Izpildītāja Piedāvājuma Finanšu un Tehniskās 
specifikācijas – Tehniskā piedāvājuma kopija uz 8 lapām, ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Ērgļu novada pašvaldība SIA “Saules serviss” 

Rīgas iela 10, Ērgļi, Parka iela 26, Ērgļi, 

  Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840 Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-
4840 

Tel.:64871231  Tel. 64871547 

Fakss.:64871231  Fakss: 64871139 

Reģ. Nr. 90002214379 Reģ. Nr. 55403013461 

Banka: AS Swedbank Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 Kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV39HABA0551034000143 Konta Nr. LV29HABA0551034312954 

         
Ērgļu novada pašvaldības    SIA “Saules serviss” 

domes priekšsēdētājs:    valdes loceklis, izpilddirektors: 

 

 
     G.Velcis     P.Leitāns 


