LĪGUMS Nr. 05/19/1
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs), kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs
Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes
pilnvarojumu, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V SERVICE” (turpmāk – Izpildītājs), kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003920717 un kuru pārstāv tās valdes loceklis
Mārtiņš Antonišķis, noslēdzot šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāko:
1. Līguma priekšmets.
1.1.
Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem,
iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē atbilstoši Līguma 1. pielikuma “Tehniskā
specifikācija”, 2.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” un 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums”
noteikumiem veikt Pasūtītāja Radio Raidīšanas Centra, kas atrodas “Mežāres” Babītes pagastā,
iekšējās teritorijas ceļa izstrādes shēmu, tās saskaņošanu un izbūvi, turpmāk – Pakalpojums.
2. Līguma izpildes termiņš.
2.1. Pakalpojumā ietilpstošie darbi Izpildītājam ir jāpabeidz un visa dokumentācija, kas
nepieciešama iesniegšanai Būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā, jānodod Pasūtītājam ne
vēlāk kā 6 (seši) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Pakalpojumu
pilnā apjomā (saņemts pozitīvs atbilstošās būvvaldes atzinums) un Puses ir parakstījušas
pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.

Izpildītāja tiesības un pienākumi.

3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. uz līguma slēgšanas brīdi iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
polisi, ar apdrošināšanas summu ne mazāku par noslēgtā līguma summu par iespējamo tā darbības
vai bezdarbības radīto kaitējumu atlīdzināšanu trešo personu dzīvībai vai veselībai vai radītajiem
zaudējumiem trešo personu mantai, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu”. Polisēm ir jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku;
3.1.2. uz līguma slēgšanas brīdi iesniegt Pasūtītājam būvdarbu vadītāja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polisi, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu”. Polisēm jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku;
3.1.3. ievērojot 1.pielikumā noteikto, izstrādāt ceļa konstrukcijas izbūves shēmu un iesniegt
to saskaņošanai Pasūtītājam. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju likumā paredzētajā kārtībā izstrādāto
shēmu un dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) saskaņot to Babītes pašvaldības būvvaldē;
3.1.4. pēc izbūves shēmas saskaņošanas Babītes pašvaldības būvvaldē veikt ceļa izbūvi;
3.1.5. pēc izbūves darbu pabeigšanas veikt izbūvētā ceļa nodošanu Pasūtītājam un sagatavot
izpildes dokumentāciju ceļa nodošanai ekspluatācijā Babītes pašvaldības būvvaldēun saņemt
atbilstošu Babītes pašvaldības būvvaldes atzinumu par pieņemšanu ekspluatācijā;
3.1.6. norīkot darbu vadītāju, kuram visā darbu veikšanas laikā jāatrodas darbu veikšanas
vietā un kurš būs atbildīgs par darbu norisi, koordinēs un saskaņos visus jautājumus, kuri radīsies
projekta realizācijas laikā starp Izpildītāju un Pasūtītāju;
3.1.7. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja pārstāvim sarakstu ar tiem darbiniekiem
un transporta līdzekļiem, kuri darbu veikšanas laikā atradīsies Pasūtījuma veikšanas vietā;

3.1.8. saskaņot plānoto izbūves darbu veikšanas grafiku, kā arī darbu uzsākšanas un
pabeigšanas laiku ar Pasūtītāja Tehniskā nodrošinājuma departamenta Celtniecības un transporta
nodaļas vadītāju Andri Laizānu (tālrunis: 67300850, mobilais tālrunis: 29462201) vai Celtniecības
un transporta nodaļas vadītāja vietnieku Aleksandru Limantu (mobilais tālrunis 28398261);
3.1.9. nodrošināt, lai darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes
no Līguma noteikumiem un noteiktās darba kārtības;
3.1.10. uzņemties atbildību par izpildīto darbu kvalitāti, kā arī par visu paveikto darbu
atbilstību būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām;
3.1.11. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus, darba aizsardzības, sanitāri
tehniskos, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties pilnu materiālo atbildību
par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai
neievērošanas rezultātā;
3.1.12. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pasūtījuma izpildi, materiālu kvalitāti vai par
citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iebildumu
saņemšanas (mutvārdos vai rakstveida) un nekavējoties uzsākt norādīto defektu novēršanu bez
papildus izmaksām, abpusēji saskaņotajā termiņā;
3.1.13. nodrošināt to, lai darbu veikšana netraucē, neierobežo vai nekavē Pasūtītāja darbu;
3.1.14. nodrošināt objekta atbrīvošanu no būvgružiem, ja tādi rodas Pasūtījuma izpildes
laikā, nekavējoties nodrošinot to savākšanu un aizvešanu utilizācijai;
4.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā veikt Līgumā noteiktos maksājumus;
4.1.2. saskaņā ar iepriekš saskaņoto sarakstu nodrošināt Izpildītāja darbinieku un tehnikas
piekļuvi objektam;
4.2. Ja Pasūtījuma izpilde ir aizkavējusies vairāk par 7 (septiņām) kalendārām dienām un
šis kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma,
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
5.

Līguma summa un samaksas kārtība.

5.1. Līguma summa par Pakalpojuma izpildi, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir
107`663.92 euro (viens simts septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit trīs eiro un 92 centi). Līguma
summa nav pārsniedzama.
5.2.
Līguma summa sastāv no:
5.2.1. samaksas par Pakalpojumu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 93`620.80
euro (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 80 centi) apmērā;
5.2.2. Pasūtītāja rezerves neparedzētiem izdevumiem (darbiem), neskaitot pievienotās
vērtības nodokli1, 4`043.12 euro (četrpadsmit tūkstoši četrdesmit trīs eiro un 12 centi) apmērā.
5.3.
Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem (darbiem) 15% (piecpadsmit
procenti) apmērā no Pakalpojuma izpildes izmaksām ir izmantojama tikai tādu papildu darbu
izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti darba izmaksu tāmē, bet kuru apjoms ir
palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ projektā, vai arī tādu darbu izmaksu segšanai, kas darbu
daudzumu sarakstos saskaņā ar tehnisko projektu netika paredzēti. Izpildītājs sagatavo izmaksu
aprēķinu un saskaņo to ar pasūtītāju, ko noformē rakstiski, kā Līguma pielikumu, kas ar tā abpusējas
parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Par jebkuriem darbiem, kas veikti
bez saskaņošanas ar pasūtītāju, Izpildītājs samaksu nesaņem.
5.4.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma 5.2.1.punktā minēto samaksu par
Pakalpojumu pa daļām, šādā kārtībā:
5.4.1. avansa maksājumu - 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma 5.2.1.punktā
noteiktās summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un avansa
rēķina saņemšanas dienas;
5.4.2. atlikušo maksājumu - 70 % (septiņdesmit procenti) apmērā no Līguma 5.2.1.punktā
noteiktās summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes, proti, pēc pieņemšanas
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- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pēc ceļa nodošanas ekspluatācijā un atbilstoša
būvvaldes atzinuma saņemšanas dienas un attiecīga rēķina no Izpildītāja saņemšanas dienas.
5.5. Līgumā noteiktie maksājumi tiks pārskaitīti uz Līgumā norādīto Izpildītāja
kredītiestādes norēķinu kontu.
5.6. Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērots īpašais pievienotās vērtības nodokļa
režīms, kas attiecināms uz būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādi.
5.7. Pasūtītājs apmaksā Līguma 5.3.punktā noteiktos Izpildītāja papildus izdevumus
atbilstoši abpusēji saskaņotajam un abpusēji parakstītam izmaksu aprēķinam 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina
saņemšanas dienas.
6.

Pakalpojuma izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība.

6.1. Par Pakalpojuma izpildi Izpildītājs informē Pasūtītāju ar rakstisku paziņojumu, kam
pievienots darbu pieņemšanas – nodošanas akts un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos
aktos paredzētā Pakalpojuma izpildes dokumentācija.
6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma
pabeigšanu ir jāveic darbu pārbaude un jāparaksta Izpildītāja sagatavotais pieņemšanas – nodošanas
akts vai arī rakstiskā veidā jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.
6.3. Ja pārbaudes laikā veiktajos darbos tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība
Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu. Par konstatētajiem trūkumiem jāsastāda
defektu akts.
6.4. Iestājoties Līguma 6.3.punkta nosacījumiem, Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu
laikā novērst konstatētos trūkumus un nepilnības bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku un
līdzekļiem un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu.
7.

Pušu mantiskā atbildība.

7.1. Par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neizpildītā Pakalpojuma vērtības par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Pakalpojuma vērtības.
7.2. Par samaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle
komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk
kā 10 % (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.
7.3. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs
no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas
Izpildītāja piekrišanas.
8.

Garantijas.

8.1. Izpildītājs veiktajam Pakalpojumam nodrošina 60 (sešdesmit) kalendāro mēnešu
garantiju. Garantijas laiku sāk skaitīt no Izpildītāja Līguma saistību izpildes dienas (Līguma 2.2.
punkts).
8.2. Līguma 8.1.punktā noteiktās garantijas termiņa laikā, kas iestājas pēc darbu nodošanas
Pasūtītājam, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst visus trūkumus Pakalpojuma izpildē,
ja tādi būs, t.sk. slēptos defektus, kas netika atklāti nododot darbus un kuri nav radušies Pasūtītāja
vainas dēļ.
9.

Strīdu izskatīšanas kārtība.

9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu
pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai neesamību, tiks izšķirts tiesā
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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10.

Citi nosacījumi.

10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
10.3. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārmantotājiem vai
pārņēmējiem.
10.4. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm
savstarpēji vienojoties, un pievienojami Līgumam kā tā pielikumi, kas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
10.5. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.6. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību
izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no šī Līguma. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu
varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. Par nepārvaramas varas
notikumu tai Līguma Pusei, kura uz to atsaucas, ir jāpaziņo otrai pusei rakstveidā 3 (trīs) darba
dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.
10.7. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura
rakstura kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri
ārkārtas rakstura apstākļi, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
10.8. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma
punkti zaudē spēku, Puses vienojas par atbilstošiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā
esamību.
10.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājs, brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) dienas iepriekš ir tiesīgs
vienpusēji lauz līgumu, veicot Izpildītāja faktiski izpildīto darbu apmaksu. Faktiski izpildīti darbi
tiek fiksēti pieņemšanas – nodošanas aktā, ko paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.
10.10. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties
no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.11. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas
process, Līgums tiek izbeigts ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu bez atsevišķas
vienošanās par Līguma izbeigšanu.
10.12. No Pasūtītāja puses kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas Pasūtītāja vārdā parakstīt
pieņemšanas – nodošanas aktu un defektu aktu, ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta
Celtniecības un transporta nodaļas vadītājus Andris Laizāns (tālrunis: 67300850, mobilais tālrunis:
29462201) vai Tehniskā nodrošinājuma departamenta Celtniecības un transporta nodaļas vadītāja
vietnieks Aleksandrs Limants (tālrunis 28398261).
10.13. No Izpildītāja puses kontaktpersona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas –
nodošanas aktu un defektu aktu ir Mārtiņš Antonišķis (tālrunis 270461949).
10.14. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un
apņemas tos izpildīt un ievērot.
10.15. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 5 (pieci) lapām un parakstīts 2 (divi)
eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja,
bet otrs pie Izpildītāja
10.16. Līgumam ir pievienoti trīs pielikumi, kuri ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1.pielikums – “Tehniskā specifikācija” uz 1 (viens) lapas;

2.pielikums – “Tehniskais piedāvājums” uz 1 (viens) lapas;

3.pielikums – “Finanšu piedāvājums” uz 2 (divi) lapas pusēm.
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11. PUŠU REKVIZĪTI:
PASŪTĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: A/S “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA “V SERVICE”
Gaigalas iela 16-1, Rīga, LV-1016
PVN reģ. Nr. 40003920717
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551024390465

(Paraksts)
___________________D.Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

(Paraksts)
___________________ M.Antonišķis
Valdes loceklis

(Paraksts)
___________________E.Švēde
Valdes loceklis
2019. gada 8.februārī,
Mārupes novadā

2019.gada 12.februārī,
Rīgā
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