
Nomas līgums Nr. 3 

 

2015.gada 10.janvārī Liepāja 

 

Pamatojoties uz iepirkuma „Par mikroautobusa nomu” (identifikācijas Nr. NP 2014/4) rezultātiem, Liepājas 

pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”, reģ. Nr. 90001541495, tās direktora Zigmunda Cīruļa personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un SDV Arta Baltā reģ. Nr. p/k 

XXXXX Artas Baltās personā, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS no otras puses, noslēdz šādu līgumu:        

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt transporta – mikroautobusa, - pakalpojumus nepieciešamajos 

objektos Liepājas pilsētas teritorijā. 

Uzņemoties pilnu atbildību pret PASŪTĪTĀJU par visa darba veikšanu, IZPILDĪTĀJS savā vārdā darba veikšanai var 

iesaistīt arī citas personas. 

IZPILDĪTĀJS līguma 1.punktā noteikto pakalpojumu veic ar transporta līdzekli, kas ir tehniskā kārtībā un 

nokomplektēts ar nepieciešamo inventāru un dokumentiem. 

Visas nepieciešamās darbības saskaņā ar LR likumdošanas aktiem attiecībā uz automašīnas noformēšanu veic 

IZPILDĪTĀJS. 

 

2. DARBA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

Maksa par pakalpojumu darba dienās ir: 

Mikroautobuss – EUR 6,90 bez PVN par vienu darba stundu un PASŪTĪTĀJS to izmaksā ik mēnesi. 

Kopējā līgumsumma ir EUR 13 758,60 bez  PVN.  

  Maksa par pakalpojumu svinamās vai svētku dienās ir: 

Mikroautobuss - EUR 8,70 bez PVN par vienu darba stundu un PASŪTĪTĀJS to izmaksā ik mēnesi. 

Kopējā līgumsumma ir EUR – 2088,00 bez  PVN.  

Samaksa tiek veikta pēc IZPILDĪTĀJA piestādītajiem dokumentiem ar darba devēja akceptu 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā pēc attaisnojošo dokumentu iesniegšanas un rēķina piestādīšanas. 

Maksājuma summa tiek pārskaitīta IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā. 

Sakarā ar degvielas cenu svārstību 10 (desmit) un vairāk procentu robežās, abām pusēm vienojoties, ir iespējamas 

izmaiņas līguma 2.1. punktā par pakalpojuma apmaksu un kopējo līgumsummu. 

 

3. LĪGUMU IZPILDE, PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

Ja darbs paveikts noteiktā termiņā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) 

eksemplāros. 

PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta par pakalpojumu saņemšanas jānosūta 

IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums atzīt  pakalpojumu  par  veiktu. 

Ja ir PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt pakalpojumu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par 

pasūtījumiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņu. Trūkumi, ko pieļāvis 

IZPILDĪTĀJS novēršami par viņa līdzekļiem 20 (divdesmit) dienu laikā. 

IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt transporta pakalpojumu, ja pieprasījums izdarīts vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. 

 IZPILDĪTĀJS atbild par Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. 

       

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA 

Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā 

esošajiem LR tiesību aktiem. 

Strīdi par šo līgumu izšķirami, pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir tiesa.  

 

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt pēc pušu savstarpējas vienošanās. 

Jebkura no pusēm ir tiesīga izbeigt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī 

līguma saistību būtisku pārkāpumu. 

PASŪTĪTĀJS Līgumu var izbeigt projekta finansējuma trūkuma gadījumā. 

Līguma vienpusēja izbeigšana notiek, par to rakstiski brīdinot otru pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

 

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA. 

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz 2015. gada 31. decembrim.  

       


