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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.LPP 2016/17 

 

Liepājā         2016.gada 26.februārī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Ronalda Fricberga  personā, kurš 

rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 5.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.27 “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” un 

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 6.novembra rīkojumu Nr.534 “Par aizvietošanu”, turpmāk tekstā – 

PASŪTĪTĀJS, 

un 

1.  SIA “DZIVET”, TĀS VALDES LOCEKĻA Dzintara Tīda personā, sertifikāta Nr.V-1611-17, kurš 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata; 

2.  Sarmas Korklišas veterinārā prakse, Sarmas Korklišas personā, sertifikāta Nr.V-1251-17; 

3.  IK ‘VINNI”, Marinas Pastuhovas personā, sertifikāta Nr.V-2409-20; 

4.  Anna Briede, sertifikāta Nr.V-2569-19; 

5.  Endija Venškevica, sertifikāta Nr. V-0769-18, 

turpmāk tekstā visi kopā – IZPILDĪTĀJI, un katrs atsevišķi – IZPILDĪTĀJS, visi kopā un katrs atsevišķi 

turpmāk tekstā saukti arī PUSES, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos: 

 

1. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. IZPILDĪTĀJI sniedz PASŪTĪTĀJAM šādus veterināros pakalpojumus: 

1.1.1. suņu reģistrāciju, aizpildot reģistrācijas veidlapu; 

1.1.2. bezsaimnieka kaķeņu sterilizāciju, 

1.1.3. bezsaimnieka runču kastrāciju, 

1.1.4. bezsaimnieka kaķu eitanāziju, 

1.1.5. būtiski savainota savvaļas putna eitanāziju. 

1.2. Suņu reģistrācija tiek veikta pēc suņa īpašnieku izvēles principa, ierodoties kādā no IZPILDĪTĀJU 

prakses vietām. 

1.3. Bezsaimnieka kaķeņu sterilizācija, runču kastrācija, kaķu eitanāzija un  būtiski savainotu savvaļas 

putnu eitanāzija tiek veikta pēc teritoriālā principa, dzīvnieku ķērājam nogādājot noķerto dzīvnieku 

tuvākajā no IZPILDĪTĀJU prakses vietām. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJA darbu reizi mēnesī 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

reģistrācijas un uzskaites veidlapu iesniegšanas un darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

un rēķina saņemšanas.  

2.2. PASŪTĪTĀJS maksā par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, nepārsniedzot pašvaldības budžetā 

paredzētos finanšu līdzekļus šim mērķim. 

2.3. Par pakalpojumiem noteiktas šādas vienības cenas: 

2.3.1. suņu reģistrāciju, aizpildot reģistrācijas veidlapu, EUR 0,45 (nulle euro un 45 centi) ar PVN 

par viena suņa reģistrāciju; 

2.3.2. bezsaimnieka kaķeņu sterilizāciju, EUR 28,50 (divdesmit astoņi euro un 50 centi) ar PVN 

par vienu kaķeni; 

2.3.3. bezsaimnieka runču kastrāciju, EUR 14,25 (četrpadsmit euro un 25 centi) ar PVN par vienu 

runci; 

2.3.4. bezsaimnieka kaķu eitanāziju, EUR 11,40 (vienpadsmit euro un 40 euro centi) ar PVN par 

vienu kaķi; 

2.3.5. par būtiski savainota savvaļas putna eitanāziju, EUR 1,42 (viens euro un 42 centi) ar PVN 

par vienu putnu. 

2.4. Samaksa par pakalpojumiem ietver Latvijas Republikā noteiktos nodokļus un nodevas.   

 

3. IZPILDĪTĀJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums reģistrēt suņus un izsniegt suņu reģistrācijas žetonus, kā arī 

veikt Liepājas pilsētā izolēto bezsaimnieka kaķu sterilizāciju savā veterinārās prakses vietā: 

3.1.1. Dzintars Tīds, Dzintaru ielā 8, Liepāja; 

3.1.2. Uģis Skangals, Dzintaru iela 8, Liepāja; 
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3.1.3. Sarma Korkliša, Lāčplēša iela 64, Liepāja; 

3.1.4. Marina Pastuhova, Mežu iela 29, Liepāja;  

3.1.5. Anna Briede, Malkas iela 1, Liepāja; 

3.1.6. Endija Venškevica, Malkas iela 1, Liepāja. 

3.2. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par prakses vietas maiņu ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no faktiskās prakses vietas maiņas.  

3.3. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums informāciju par sterilizētajiem bezsaimnieka dzīvniekiem, 

reģistrējot saskaņā ar vispārīgās vienošanās pielikumā Nr.1 un Nr.2 doto formu. Aizpildītās uzskaites 

veidlapas katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst. 8.30 – 17.00 iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības 

Vides nodaļā, Rožu ielā 6, 117. kabinetā. 

3.4. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums reģistrēt suņus, aizpildot suņu reģistrācijas veidlapas, ievērojot 

vispārīgās vienošanās pielikumā Nr.3 doto formu. Aizpildītās suņu reģistrācijas veidlapas katra mēneša 

pirmajā piektdienā no plkst. 8.30 – 17.00 iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldības Vides nodaļā, Rožu 

ielā 6, 117.kabinetā. 

3.5. Pēc suņa reģistrācijas katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums izsniegt žetonu suņa īpašniekam. 

3.6. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savas kompetences ietvaros veicināt Liepājas pilsētas Domes 

2007.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā” 

ievērošanu, informējot un izglītojot pilsētas iedzīvotājus. 

3.7. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veicot darbus, ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas 

normatīvos aktus.  

3.8. Katram IZPILDĪTĀJAM ir pienākums neizmantot konfidenciālu informāciju, kas saņemta no suņa 

īpašnieka, savu vai trešo personu interesēs, kā arī ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma un 

Informācijas atklātības likuma prasības. 

3.9. Katram IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un saņemt pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos 

informāciju no PASŪTĪTĀJA 

3.10. Katram IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un saņemt no PASŪTĪTĀJA samaksu par savlaicīgi un 

kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apgādāt IZPILDĪTĀJUS ar noteiktas formas žetoniem, 

nepieciešamības gadījumā ar reģistrācijas veidlapām. 

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi informēt par grozījumiem pašvaldības izdotajos normatīvajos 

aktos. 

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt vispārīgās vienošanās izpildes pārbaudi. 

 

5. STRĪDU ATRISINĀŠANA 

PUSES risina strīdus, kas radušies sakarā ar noslēgto vispārīgo vienošanos, savstarpēji vienojoties. Ja 

vienošanās netiek panākta strīdus izskata saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

6. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS 

6.1. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus.  

6.2. Vispārīgo vienošanos var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc visu PUŠU rakstveida vienošanās. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

Vispārīgā vienošanās ir sagatavota un parakstīta 6 (sešos) eksemplāros, pa vienam katrai no PUSĒM, katram 

no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

IZPILDĪTĀJI 

 


