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Līgums Nr.51/2017 

 

Ventspilī, 2017.gada 21.aprīlī 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, tās 

valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā, no vienas puses, 

un  

SIA „V&V VentMet laboratorija” (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas numurs 

41203023153, tās valdes locekles Verenas Jonasas personā, no otras puses, 

 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā abi kopā vai atsevišķi - Puses/Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja 

rīkotā iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana” ar identifikācijas Nr.UDEKA2017/13 

(turpmāk-Iepirkums) III.iepirkuma daļas rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par 

sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un samaksā, un Izpildītājs ar saviem resursiem un saviem darbiniekiem 

apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi veikt ūdens patēriņa skaitītāju (DN80-DN100) (turpmāk – 

Skaitītāji) verificēšanu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar metodi V-US2006 un tehniskajās 

specifikācijās (Līguma 1.pielikums) noteiktajām prasībām un finanšu piedāvājumā (Līguma 

2.pielikums) norādīto, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un 

Pasūtītāja norādījumus. 

 

2. Līguma summa, Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa par Pakalpojuma veikšanu ir 306,52 EUR (trīs simti seši euro un 52 centi), kas 

sastāv no līgumcenas 253,32 EUR (divi simti piecdesmit trīs euro un 32 centi) un pievienotās 

vērtības nodokļa 21% 53,20 EUR (piecdesmit trīs euro un 20 centi).  

2.2. Pakalpojumu cenas norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) un tās ir 

nemainīgas visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja mainās nodokļu un nodevu likme, 

ar ko tiek aplikts Pakalpojums pirms aplikšanas ar PVN. Izpildītājam Pakalpojuma cenas 

paaugstinājums ir jāpamato dokumentāri. 

2.3. Pakalpojuma cenās ir iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un visi 

maksājumi, kas saistīti ar Pakalpojumu izpildi, tajā skaitā, peļņa, valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, nepieciešamie palīgmateriāli, transporta izmaksas, darbaspēka izmaksas, 

visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām Līguma izpildes laikā, kā arī atļaujas 

no trešajām personām, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

2.4. Izpildītāja veiktais Pakalpojums tiek uzskatīts par veiktu atbilstoši Līguma nosacījumiem tikai 

pēc Skaitītāju pieņemšanas-nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas brīža. 

2.5. Pasūtītājs veikto Pakalpojumu apmaksā Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no Skaitītāju pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Skaitītāju pieņemšanas-nodošanas aktā un 

rēķinā tiek norādīts Līguma datums un numurs. 

2.6. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta par verificētiem skaitītājiem, kuri atzīti par derīgiem un 

saskaņā ar faktisko darbu izpildes apjomu. 

2.7. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteiktais 

maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši 

Līgumam, norādītajā Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteiktais Pasūtītāja 
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maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 

3. Skaitītāju piegāde, Pakalpojumu veikšanas, nodošanas un pieņemšanas nosacījumi 

3.1. Līguma 1.1.punktā noteiktais Pakalpojums Izpildītājam ir jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no 

Skaitītāju saņemšanas dienas, ievērojot tehniskajās specifikācijās (Līguma 1.pielikums) un 

finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteikto minimālo Skaitītāju skaitu. 

3.2. Pakalpojuma veikšanai paredzētos Skaitītājus Izpildītājs saņem pie Pasūtītāja Talsu ielā 65, 

Ventspilī saskaņā ar Skaitītāju nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 3.pielikums). 

3.3. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu 3.1. punktā noteiktajā termiņā vai neierodas saņemt 

Pakalpojuma veikšanai nepieciešamos Skaitītājus, Pasūtītājs, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja 

e-pasta adresi ventmet@ventmet.lv, uzaicina Izpildītāju parakstīt aktu par Pakalpojuma 

neizpildi. Izpildītāja neierašanās gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs aktu parakstīt vienpusēji. 

Pasūtītājs nosūta aktu uz Līgumā norādīto Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. 

3.4. Par pasūtītā Pakalpojuma sniegšanas termiņa pārkāpumu (Līguma 3.1.punkts) Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pasūtījuma kopējās summas. 

3.5. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā atbilstoši 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un Ministru Kabineta 2006.gada 5.decembra 

noteikumiem Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas 

sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (turpmāk-Noteikumi), un pēc sniegtā Pakalpojuma 

nodot Pasūtītājam pārbaudītus/verificētus Skaitītājus ar jaunām verificēšanas uzlīmēm un 

rakstisku apliecinājumu (sertifikātu) par mērīšanas līdzekļu atbilstību Noteikumiem, Talsu ielā 

65, Ventspilī, Pusēm parakstot Skaitītāju pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums) 2 

(divos) eksemplāros. 

3.6. Ja Pakalpojuma pieņemšanas laikā tiek konstatēta atkāpšanās no Līgumā noteiktā, proti –

Skaitītāju skaitlisks iztrūkums vai bojājums, Pasūtītājs atsakās parakstīt Skaitītāju pieņemšanas-

nodošanas aktu un nekavējoties sastāda un iesniedz Izpildītājam pretenziju. 

3.7. Ja atbilstoši Līguma 3.6.punktam tiek sastādīta pretenzija, Izpildītājam norādītie trūkumi 

jānovērš ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no skaitītāju skaitliska iztrūkuma/bojājuma 

konstatācijas dienas. 

3.8. Izpildītājs nodrošina, ka Skaitītāju piegādes laikā tie netiek bojāti. Gadījumā, ja Izpildītājs 

pārkāpj šajā punktā noteikto, tas atlīdzina visus Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā. 

3.9. Ja verificēšanas rezultātā skaitītājs tiek atzīts par nederīgu, par to Izpildītājs izsniedz 

paziņojumu (aktu) par nederīgumu, uzliek ūdens patēriņa skaitītājam izbrāķēšanas atzīmi 

atbilstoši Noteikumos noteiktajam un  aktu saskaņo ar Pasūtītāju.  

 

4. Pušu pienākumi  

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. nodrošināt Skaitītāju nodošanu Izpildītājam Līguma 3.2.punktā noteiktajā vietā; 

4.1.2. samaksāt par savlaicīgi un kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītu 

Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1. veikt Skaitītāju saņemšanu no Pasūtītāja un piegādi atbilstoši Līguma nosacījumiem; 

4.2.2. veikt Pakalpojumu un noformēt dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajam 

normatīvajam regulējumam un Pasūtītāja norādījumiem; 

4.2.3. veikt kvalitatīvus un Līguma noteikumiem atbilstošus Pakalpojumus pieprasītajā 

apjomā un termiņā; 
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4.2.4. nodrošināt Pakalpojumu izpildi ar tam nepieciešamām iekārtām, ciktāl Līgumā nav 

noteikts pretējais. Iekārtām nodrošināta mērījumu izsekojamība līdz starptautiskiem 

etaloniem saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025 un LVS EN ISO/IEC 17020 

prasībām; 

4.2.5. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties defektu akta sastādīšanā un novērst Pasūtītāja 

konstatētos defektu (bojājumus) Skaitītājiem. 

 

5. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana 

5.1. Visus strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes 

laikā, Puses risina pārrunu ceļā.  

5.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā pēc 

Pasūtītāja juridiskās adreses, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.  

5.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tā līgumsodu, kas 

Izpildītājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu. 

5.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem Līguma 2.5.punktā noteiktajā 

termiņā, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas. 

 

6. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma 

6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos. 

6.2. Pusēm vienojoties, Līguma termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot Līguma summu. 

6.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir 

spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. 

6.4. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir 

sastādīti, ievērojot Līguma 6.3.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

6.5. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek 

noformēts ar vienošanās protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6.6. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, prasot atlīdzināt zaudējumus. Minētajā gadījumā Līgums 

uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta 

vēstule) izsūtīšanas dienas.  

6.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek pasludināts Izpildītāja 

maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process. 

 

7. Citi nosacījumi 

7.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus 

no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais.  

7.2. Puses vienojas par Līguma izpildes laikā iegūtās informācijas konfidencialitātes ievērošanu 

un neizpaušanu trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Šajā punktā 

noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir 

jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem. 

7.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu 

saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 
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7.4. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai 

personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

7.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir _________________, 

tālrunis _________________, e-pasts _________________. 

7.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Izpildītāja puses ir _________________, 

tālrunis _________________, e-pasts _________________. 

7.7. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

7.8. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu 

juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie 

Izpildītāja  

7.9. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie Līguma pielikumi: 

7.9.1. Tehniskās specifikācijas - 1.pielikums uz 2 (divām) lapām. 

7.9.2. Finanšu piedāvājums - 2.pielikums uz 1 (vienas) lapas. 

7.9.3. Skaitītāju nodošanas – pieņemšanas akta forma - 3.pielikums uz 1 (vienas) lapas. 

7.9.4. Skaitītāju pieņemšanas – nodošanas akta forma - 4.pielikums uz 1 (vienas) lapas. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Pašvaldības SIA „ŪDEKA” SIA „V&V VentMet laboratorija” 

Vienotais 

reģistrācijas 

numurs.  

41203000983 41203023153 

Adrese Talsu iela 65, Ventspils, LV-

3602 

Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-

3601 

Bankas 

nosaukums 
AS „Swedbank” AS “SEB banka” 

Bankas kods HABALV22 UNLALV2X 

Bankas konta 

Nr. 
LV56HABA0001402060108 LV37UNLA0050016844138 

 

 

Pasūtītājs:      Izpildītājs: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”   SIA „V&V VentMet laboratorija” 

Valdes priekšsēdētājs    Valdes locekle 

Edgars Daugelis    Verena Jonasa 

 

__________________________________        _________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 


