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Apstiprināts  

2015.gada 11.jūnijā  

Skultes ostas pārvaldes   

Iepirkumu komisijas sēdē  

  

Skultes ostas pārvalde 

Atklāta iepirkuma procedūra 

 “Juridiskie pakalpojumi, projekta “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana 

Skultes ostā” realizācijas ietvaros.” 

identifikācijas Nr.SOP 2015 / 07 NOLIKUMS 

  

1. PASŪTĪTĀJS  

Skultes ostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000462022, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu 

nov., Saulkrastu pag., LV-2161, Latvija. 

 

Atklātas iepirkuma procedūras norisi nodrošina Skultes ostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija 

(turpmāk tekstā Komisija).  

  

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

  

Juridiskie pakalpojumi projekta “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” 

projekta realizācijas ietvaros, tai skaitā nepieciešamo iepirkumu dokumentācijas un līgumu projektu 

sagatavošana saskaņā ar  nolikuma pielikumu Nr.2 

                                                                                                                                                                                     

3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS  

3.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai 

publiskai institūcijai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un 

īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos pakalpojumus un atbilst 

šādām dalības nosacījumu prasībām:  

 Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.  

 Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā 

vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida 

darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 18 mēneši.  

 Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, 

vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad 
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stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.  

 Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz 

līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.  

 Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).  

 Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu 

Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.  

3.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas,  vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā.   

3.3. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā 

iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

 

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA  

4.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Skultes ostas pārvaldei līdz 

2015.gada 26.jūnija plkst. 12.00, Upes ielā 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, 

LV-2161, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600. 

Saņemot piedāvājumu uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.  

4.2. Jebkurš piegādātājs var iesniegt ka Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (viena) variantā. 

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma 

procedūra. 

4.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai 

iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, 

noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz 

iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz 

Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.  

4.4. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu 

Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to 

iesniedzis.  

4.5. Piedāvājumu atvēršana 2015.gada 26.jūnija plkst. 12.00, Skultes ostas pārvaldē, Zvejniekciems, 

Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161  

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:   

5.1. Parakstītu un aizpildītu Pretendenta pieteikumu (1.pielikums).  

5.2. Parakstītu un aizpildītu Darba uzdevumu – specifikāciju (2.pielikums). 

5.3. Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka 

ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam attiecīgajā valstī 

nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.  

 Informāciju par pretendenta nodokļu parādiem Latvijā, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādiem, pasūtītājs iegūst Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

administrētā nodokļu parādnieku datubāzē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR# 

5.4. Informācija par apakšuzņēmējiem, ja Pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma 

līguma izpildei.   

  

http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR


3  

  

6. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS- viszemākā līgumcena. 

7. KONTAKTPERSONA- Igors Akulovs, tālr.nr. 26495374, e-pasta adrese: skulte@skulteport.lv 

  

8. CITI NOTEIKUMI  

8.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri 

salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

8.2. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta 

tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.   

Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.   

8.3. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās 

pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma 

dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, 

ieņemamo amatu).   

8.4. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:  

 „Skultes ostas pārvaldei, Upes iela 41,  Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, 

LV-2161”;  

 „Piedāvājums atklātam iepirkumam  “Juridiskie pakalpojumi, projekta “Zvejas produktu 

uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” realizācijas ietvaros” iepirkuma 

identifikācijas Nr. SOP 2015/07”;  

 „Neatvērt līdz 2015.gada 26.jūnija plkst.1200”.  

8.5. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases 

prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci 

un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi.   

8.6. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu informāciju, un 

citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.  

8.7. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.  

8.8. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs dalības nosacījuma 

prasībām šajā iepirkuma procedūrā.  

8.9. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās 

Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma 

dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi 

Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs 

izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu 

prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un 

informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

8.10. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem 

Pretendentu piedāvājumiem. 

8.11. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko 

kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 
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8.12.  Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā 

derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs 

jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu. 

8.13. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir 

pamatojums. 

8.14. Līgums jānoslēdz 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.   

  

9. Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:  

9.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);  

9.2. Darba uzdevums – specifikācija (pielikums Nr.2); 

9.3. Līguma projekts (pielikums Nr.3); 
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Atklāta iepirkuma procedūra 

id.Nr.SOP 2015/07                                                                                                      1.pielikums  

 

 

2015.gada ___.__________                                                                            

 Skultes ostas pārvaldei  

Upes iela 41,  Zvejniekciems,  

Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161  

 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā  

  

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā  “Juridiskie pakalpojumi, 

projekta “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” realizācijas 

ietvaros” iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2015/07”.  

  

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________  

Banka ________________________________________________________________________  

Bankas konts ___________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese _________________________________________________________________ 

Kontaktpersona _________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/  

  

 Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, Pasūtītāja sniegto 

papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un 

saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.  

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.  

 Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu 

atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu prasībām un apņemamies sniegt iepirkuma līgumā paredzēto pakalpojumu apjomu par:  

 

            Līgumcena, EUR   _______________________, neskaitot pievienotās vērtības nodokli 

 

 Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.  

 Apņemamies veikt iepirkumā noteiktos darbus noteiktajos termiņos.  

 Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā 

piedāvājuma sakarā.   

 Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.  

 Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.  

 Piedāvājuma derīguma termiņš ir 15 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu  

termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

    

______________________________________________________________________________  

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  
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Atklāta iepirkuma procedūra  

id.Nr.SOP 2015/07                                                                                                                  2.pielikums   

  

  

DARBA UZDEVUMS – SPECIFIKĀCIJA  

 

 Minimālās prasības Piedāvājums 

Nr. Uzdevums 1.daļa  

(Apmaksa saskaņā ar Līguma 3.2. 

punktu nepārsniedzot 60% no 

kopējās piedāvājuma summas. 

Norādīt izmaksas EUR bez PVN.) 

 

1. Iepirkuma “Konsultāciju 

pakalpojumi, projekta “Zvejas 

produktu uzglabāšanas 

infrastruktūras uzlabošana Skultes 

ostā” iesnieguma un nepieciešamo 

pavaddokumentu izstrāde.” 

dokumentācijas un līguma 

sagatavošana. 

 

2. Iepirkuma „Tehniskā projekta 

izstrāde zvejas produktu 

uzglabāšanas ēkas jaunbūvei 

Skultes ostā” dokumentācijas un 

līguma sagatavošana. 

 

3. Iepirkuma “Ģeoloģiskās izpētes 

pakalpojumi” dokumentācijas un 

līguma sagatavošana. 

 

4. Iepirkuma „Zvejas produktu 

uzglabāšanas taras piegāde” 

dokumentācijas un līguma 

sagatavošana. 

 

5. Iepirkuma “Aprīkojuma kontroles 

un izsekojamības nodrošināšanai un 

zvejas darbību datorizētai 

pārvaldībai piegāde” 

dokumentācijas  un līguma 

sagatavošana. 

 

 Uzdevums 2.daļa 

(Apmaksa saskaņā ar Līguma 3.3. 

punktu. Norādīt izmaksas EUR bez 

PVN.) 

 

6. Iepirkuma „Par tiesībām veikt 

Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas 

būvdarbus” dokumentācijas un 

līguma sagatavošana. 

 

7. Iepirkuma „Par tiesībām veikt 

Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas 

būvdarbu uzraudzību” nolikuma un 

saistītās iepirkuma dokumentācijas 

sagatavošana. 
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Atklāta iepirkuma procedūra  

id.Nr.SOP 2015/07                                                                                                                  3.pielikums   

 

Projekts 

LĪGUMS PAR JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU 

“Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” 

 projekta realizācijas ietvaros Nr.SOP2015/07  

 

__________,         2015.gada __.________. 

 

Skultes ostas pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000462022, turpmāk saukts 

Pasūtītājs, tās pārvaldnieka Igora Akulova personā, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas 

puses,  

un 

SIA “____________”, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, turpmāk saukts Izpildītājs, 

tās valdes locekļa ______________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras 

puses,  

turpmāk tekstā katra atsevišķi un abas kopā attiecīgi sauktas par Pusi vai Pusēm, 

Ņemot vērā Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Pasūtītāja izsludinātājā iepirkumā Nr. SOP 2015/07, 

Puses, brīvas gribas vadīti, bez viltības, maldības un spaidiem, noslēdz šo Līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izpildīt un sagatavot, ievērojot Pasūtītāja prasības 

un norādījumus, “Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” projekta 

realizācijas ietvaros nepieciešamos iepirkumu nolikumus un līgumus, kā arī citus nepieciešamos 

juridiska rakstura dokumentus, kas saistīti ar projekta realizāciju, saskaņā ar darba uzdevumu, kas 

ir pievienots šim līgumam kā pielikums Nr.1.  

1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi sagatavotos dokumentus un apmaksāt 

tā darbu termiņā un kārtībā, kas noteikts šajā Līgumā. 

 

2. PASŪTĪJUMA IZPILDE  

2.1.Pasūtījuma izpildē ietilpst šī Līguma 1.1.punktā minēto dokumentu izstrāde, Pasūtītāja 

konsultācijas sakarā ar izstrādājamiem dokumentiem un to nodošana. 

2.2.Izpildītājs uzsāk Pasūtījuma izpildi ne vēlāk, kā 3 (trīs) dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas 

dienas un Pasūtītāja rīkojuma saņemšanas par attiecīgās pasūtījuma daļas izpildes uzsākšanu . 

2.3.Izpildītājs izpilda Pasūtījumu un nodod Pasūtītājam sagatavotos dokumentus atbilstoši  darba 

uzdevumam. 

 

3. PASŪTĪJUMA CENA UN MAKSĀJUMI  

3.1.Pasūtījuma cena par šī Līguma 1.1.punktā minēto dokumentu izstrādi ir noteikta Piedāvājumā un 

sastāda EUR ________ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% 

(divdesmit viens procents) EUR ________ (summa vārdiem). 

3.2.Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR _________ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) EUR ________ (summa vārdiem) par Darba 

uzdevumā noteikto 1. līdz 5.punkta izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā, no sagatavoto 

dokumentu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas 

dienas. 

3.3.Gala norēķinu EUR ________ (summa vārdiem) tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% 

(divdesmit viens procents) EUR _______ (summa vārdiem)  apmērā Pasūtītājs veic pēc Darba 
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uzdevumā noteikto 6. un 7.punkta izpildes 10 (desmit) darba dienu laikā, no sagatavoto 

dokumentu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas 

dienas. 

3.4.Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu dienā, kad nauda ir ienākusi Izpildītāja norēķinu kontā. 

3.5.Izpildītājam iemaksātās summas pirmkārt tiek ieskaitītas iespējamā līgumsoda samaksai un tikai 

pēc tam – Pasūtījuma apmaksai, iepriekš paziņojot Pasūtītājam par līgumsoda aprēķinu. 

 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. veikt visus tam piekrītošos maksājumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

4.1.2. nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju 

4.1.3. pieņemt Izpildītāja izpildīto Pasūtījumu 5 (piecu) dienu laikā no Izpildītāja paziņojumam par 

gatavību nodot sagatavotos dokumentus saņemšanas dienas. 

4.2.Pasūtītājam ir tiesības: 

4.2.1. dot rīkojumus un izvirzīt prasības dokumentu izstrādei; 

4.2.2. atteikties pieņemt Pasūtījumu, ja tas neatbilst Pušu vienošanās un Pasūtītāja dotajiem rīkojumiem 

un norādēm; 

4.2.3. Pieprasīt līgumsoda samaksu no Izpildītāja par nesavlaicīgu Pasūtījuma izpildi. 

 

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.Izpildītājs apņemas:  

5.1.1. izstrādāt šī Līguma 1.1.punktā norādītos dokumentus atbilstoši Pasūtītāja norādēm un prasībām; 

5.1.2. savlaicīgi izpildīt Pasūtījumu un nodot to Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

5.1.3. sniegt konsultācijas un ieteikumus Pasūtītājam sakarā ar izstrādājamiem dokumentiem. 

5.2.Izpildītājam ir tiesības: 

5.2.1. saņemt atlīdzību par Pasūtījuma izpildi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

5.2.2. Pieprasīt līgumsoda samaksu no Pasūtītāja, par nesavlaicīgi veiktajiem maksājumiem. 

 

6. PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANA 

6.1.Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu tad, kad Pasūtītājs un Izpildītājs būs parakstījuši 

Pasūtījuma pieņemšanas - nodošanas aktu. 

6.2.Ja Puses konstatē nepilnības Pasūtījuma izpildē, Izpildītājs šādus trūkumus novērš saviem 

spēkiem bez papildus samaksas Pasūtītāja noteiktos termiņos. 

 

7. ATBILDĪBA 

7.1.Ja Izpildītājs ir nokavējis Pasūtījuma izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% 

(nulle komats pieci procenti) apmērā no Pasūtījuma cenas (šī līguma 3.1. punkts) par katru 

nokavēto dienu. 

7.2.Ja Pasūtītājs ir nokavējis šī Līguma 3.2. vai 3.3. punktā minēto maksājuma termiņu, tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neapmaksātās summas par 

katru nokavēto dienu. 

 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.1.Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas 

stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri 

ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts uz tādu laiku, kurā darbosies šie apstākļi. 

8.2.Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanas informē par to otru Pusi 3 

(trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

 

9. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, GROZĪŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 
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9.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgas izpildes saskaņā ar šo Līgumu. 

9.2.Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās tiek noformētas rakstiski un 

tās paraksta abas Puses. 

9.3. Katra no Pusēm ir tiesīga lauzt šo Līgumu par to rakstveidā 10 (Desmit) dienas iepriekš 

informējot otru Pusi. Līguma laušanas gadījumā pusēm ir pienākums norēķināties par 

paveiktajiem darbiem. 

9.4.Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.5. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā Puses vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 
 

10.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šī Līguma 

noteikumus. 

10.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā uz trijām lapaspusēm katrs. Katra 

Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. 

10.3. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti: 

  
PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

SKULTES OSTAS PĀRVALDE  

Reģ. Nr. 900000462022  

Upes iela 41, Zvejniekciems, 

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., 

LV-2161 

 

AS SEB BANKA 

Kods: UNLALV2X 

 

Konts: LV48 UNLA 

0050014806261 

 

 
PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

 

________________________  ________________________ 

I.Akulovs   


