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LĪGUMS Nr.2.10/54 
Vieglā automobiļa piegāde 

 

Daugavpilī,       2016.gada 12.decembrī  
   

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas 
vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas 
reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 
 

SIA “Amserv Krasta”, reģistrācijas Nr. 50003472881, juridiskā adrese Krasta iela 
66, Rīga, LV-1019, tās valdes priekšsēdētāja Anda Araka personā, kurš darbojas uz statūtu 
pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, 
 
saskaņā ar publiskā iepirkuma „Vieglā automobiļa piegāde” Nr. LPR/2016/9 (turpmāk tekstā - 
iepirkums) rezultātiem,  
 
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk vienu vieglo automobili Opel Mokka (turpmāk – 
automobilis) atbilstoši Līguma 1.pielikumā ietvertajai tehniskajai specifikācijai par Līguma 
2.1.punktā noteikto cenu.  
 

2. Līgumcena un samaksas kārtība 
2.1. Līguma kopējā automobiļa iegādes cena ir EUR 20 787,80 (divdesmit tūkstoši septiņi 

simti astoņdesmit septiņi euro, 80 centi), tajā skaitā PVN 21%, kas sastāda EUR 
3 607,80 (trīs tūkstoši seši simti septiņi euro, 80 centi). Summa bez PVN ir EUR 
17 180,00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit euro, 00 centi). 

2.2. Automobiļa cenā ir iekļauti visi izdevumi par tā reģistrāciju, piegādi, garantiju. 
2.3. Pasūtītājs apmaksu veic bezskaidras naudas norēķina veidā 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pavadzīmes saņemšanas 
no Piegādātāja. 

 
3. Automobiļa piegāde, nodošana un pieņemšana 

3.1. Piegādātājs veic automobiļa piegādi un nodošanu Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no 
Līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Piegādātājs organizē automobiļa piegādi un nodošanu Pasūtītājam Daugavpils vai Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā, par konkrētu automobiļa piegādes laiku un vietu 
vienojoties ar Pasūtītāju. 

3.3. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem automobili, sastādot pieņemšanas - nodošanas 
aktu.  

3.4. Pieņemšanas - nodošanas aktā tiek atzīmēta automobiļa komplektācija, tā stāvoklis uz 
nodošanas brīdi. 

3.5. Vienlaicīgi ar automobiļa nodošanu, Piegādātājs iesniedz ar automobiļa reģistrāciju un 
ražotāja garantiju saistītos dokumentus, ekspluatācijas instrukciju (rokasgrāmatu) 
latviešu valodā un pavadzīmi, kā arī citus nepieciešamos dokumentus. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no automobiļa 
pieņemšanas, ja pieņemšanas brīdī konstatē, ka tas neatbilst Līguma, tehniskās 
specifikācijas (1.pielikums) noteikumiem vai tam ir novērojami bojājumi vai trūkumi.  
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3.7. Par atteikšanos pieņemt automobili tiek sastādīts akts, kurā tiek atzīmētas konstatētās 
neatbilstības. 

 
4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības: 
4.1.1. Saņemt Līgumā un tā pielikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu automobili; 
4.1.2. Pirms automobiļa pieņemšanas veikt izmēģinājuma braucienu un pārbaudīt 

automobiļa atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; 
4.1.3. Pārbaudīt automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, garantijas 

nosacījumus; 
4.1.4. Atteikties pieņemt automobili, ja tas neatbilst Līgumā un/vai tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām vai tam ir novērojami bojājumi 
vai trūkumi; 

4.1.5. Gadījumā, ja automobiļa pieņemšanas - nodošanas laikā rodas 
neskaidrības/domstarpības par automobiļa tehnisko stāvokli vai tā atbilstību, 
pieaicināt ekspertu automobiļa tehniskā stāvokļa novērtēšanai. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi: 
4.2.1. Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā veikt samaksu; 
4.2.2. Ievērot automobiļa ražotāja noteiktos automobiļa ekspluatācijas noteikumus. 

 
4.3. Piegādātāja tiesības: 

4.3.1. Saņemt samaksu Līguma 2.3.apakšpunktā paredzētajā kārtībā; 
4.3.2. Gadījumā, ja automobiļa pieņemšanas - nodošanas laikā rodas 

neskaidrības/domstarpības par automobiļa tehnisko stāvokli vai iespējamiem 
defektiem/trūkumiem, pieaicināt ekspertu automobiļa tehniskā stāvokļa 
novērtēšanai. 

4.4. Piegādātāja pienākumi: 
4.4.1. Piegādāt un organizēt automobiļa nodošanu Pasūtītājam Līgumā un tā pielikumā 

paredzētajā komplektācijā un noteiktajā termiņā; 
4.4.2. Apmaksāt un veikt automobiļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz 

Pasūtītāja vārda; 
4.4.3. Iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par automobiļa kvalitāti, 

drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas 
noteikumiem; 

4.4.4. Novērst neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas automobiļa pieņemšanas - 
nodošanas laikā. 

 
5. Garantijas nosacījumi 

5.1. Piegādātājs garantē piegādātajam automobilim ražotāja garantiju – 48 mēneši no 
piegādes brīža vai līdz 120 000 km nobraukumam atkarībā no tā, kurš no nosacījums 
iestājas pirmais. 

5.2. Garantijas termiņu sāk skaitīt no automobiļa pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 
parakstīšanas dienas. 

5.3. Garantijas termiņš ir spēkā, ja Pasūtītājs ievēro automobiļa ražotāja ekspluatācijas 
noteikumus.  

5.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt automobiļa bezmaksas garantijas remontu, novēršot 
konstatētos defektus vai aizstājot automobili ar citu Līguma noteikumiem atbilstošu 
automobili 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas. 
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5.5. Gadījumā, ja paredzamais garantijas remonta termiņš tiek plānots ilgāks par 5 (piecām) 
dienām Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam iespēju uz garantijas remonta laiku izmantot 
citu līdzvērtīgu automobili. 

5.6. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā automobilis tiek atzīts par neatgriezeniski bojātu, 
tad ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc attiecīgā fakta konstatēšanas Piegādātājs 
nodod Pasūtītājam līdzvērtīgu automobili. 

 
 

6. Strīdu atrisināšana un Pušu atbildība 
6.1. Piegādātājs atbild par šī Līguma izpildi, ievērojot šajā Līgumā noteiktos termiņus un 

kārtību. 
6.2. Ja Piegādātājs kavē Līgumā 3.1.apakšpunktā noteikto automobiļa piegādes termiņu, 

Piegādātājs maksā līgumsodu 0,1% par katru nokavējuma dienu no kopējās Līguma 
summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. 

6.3. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā 2.3.apakšpunktā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā 
līgumsodu 0,1% par katru nokavējuma dienu no kopējās Līguma summas, bet ne vairāk 
kā 10% no kopējās Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no 
līgumsaistību pārkāpuma. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
6.6. Strīdus un domstarpības, kas radušies ar šī Līguma izpildi, risina pusēm savstarpēji 

vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bet, ja tas nav 
iespējams - Latvijas Republikas tiesā. 

 
7. Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses nav atbildīgas par šī Līguma saistību nepienācīgu izpildi, ja tā radās 
nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā (dabas stihijas, ugunsgrēks, karadarbību, 
streiki), kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nav 
atbildīgas.  

7.2. Puse, attiecībā uz kuras saistību izpildi iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) 
darba dienu laikā par to informē otru Pusi. 

7.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līguma termiņa izpildi 
vai pārtraukt Līgumu, vienojoties par noteikumiem rakstiski. 

 
8. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 
8.2. Līgumu var grozīt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 
8.3. Līgums var tikt izbeigts, pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās. 
8.4. Gadījumā, ja Piegādātājs nepiegādā automobili Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar rakstisko paziņojumu. 
 

9. Nobeiguma noteikumi 
9.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 

9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot 
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa 
numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai 
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Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 
izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.  

9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un 
tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu 
apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

9.5. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.6. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā 
ar vienādu juridisko spēku. Līgumam ir viens pielikums uz 3 (trīs) lapām. Viens Līguma 
eksemplārs pēc parakstīšanas glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja. 
 

12. Pušu rekvizīti  
 

PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 IZPILDĪTĀJS: 
SIA “Amserv Krasta” 
Vienot.Reģ.Nr. 50003472881 
Krasta iela 66, Rīga, LV-1019 
Banka: AS Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konts: LV95HABA0001408053133 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Valdes priekšsēdētājs 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /A.Araks/ 
z.v. 
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Līguma Nr.2.10/54 
1.pielikums 

 
Tehniskā specifikācija 

 
Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas 
vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas 
reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 
 

SIA “Amserv Krasta”, reģistrācijas Nr. 50003472881, juridiskā adrese Krasta iela 
66, Rīga, LV-1019, tās valdes priekšsēdētāja Anda Araka personā, kurš darbojas uz statūtu 
pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, 
 
vienojas par šādu tehnisko specifikāciju: 
 
Nr.p.k Parametri Prasības 
1. Vispārējās prasības  
1.1. Automobiļu skaits 1 gab. 
1.2. Automobiļa marka, modelis Opel Mokka 
1.3. Automobiļa izlaides gads, 

statuss 
2016.gads, jauns automobilis 

1.4. Nobraukums Nobraukums ne vairāk kā 14 km 
1.5. 

Garantijas laiks 

Jābūt ražotāja garantijai vismaz 48 
(četrdesmit astoņiem) mēnešiem no 
automobiļa piegādes brīža vai 120 000 km 
nobraukumam (ieskaitot esošo nobraukumu) 
atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies 
pirmais. 

1.6. 

Tehniskās apkopes kārtība  

Jābūt vismaz vienam autoservisam Rīgas un 
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 
vai 20 km rādiusā, kas nodrošina automobiļa 
tehniskās apkopes (ražotāja noteiktās) un 
garantijas remontus. 

1.7. 
Citi nosacījumi 

Piegādātājs nodrošina automobiļa reģistrāciju 
CSDD uz pasūtītāja vārda. Reģistrācijas 
maksai ir jābūt iekļautai cenā. 

1.8. 

Piegāde 

Automobiļa piegāde jānodrošina 10 (desmit) 
dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas 
Daugavpils vai Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā. Piegādes izmaksām ir jābūt 
iekļautām cenā. 

2. Konstruktīvie parametri  
2.1. Automobiļa veids / kategorija Vieglais pasažieru / M1 
2.2. Virsbūves tips Apvidus 
2.3. Automobiļa klase Mazā apvidus JB (pēc Latvijas Auto 

Asociācijas 2015.gada klasifikatora) 
http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-
klasifikators  

2.4. Sēdekļi, sēdvietu skaits  5, ieskaitot vadītāju 
2.5. Durvju skaits 5 
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2.6. Dzinēja jauda  103 kW 
2.7. Dzinēja tilpums 1364 cm3 
2.8. Degvielas veids Benzīns 
2.9. Degvielas patēriņš pilsētas 

režīmā 
Ne lielāks kā 8,4 l uz 100 km  

2.10. Degvielas patēriņš ārpus 
pilsētas režīmā 

Ne lielāks kā 5,4 l uz 100 km  

2.11. CO2 izmešu daudzums  Ne lielāks kā 149 g/km 
2.12. 

Atbilstība piesārņotāju emisiju 
standartam 

Slāpekļa oksīda (NO), metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM) 
emisiju apjoms atbilst ne zemāk kā EURO 6 
izmešu standartam. 

2.13. Piedziņas veids Priekšējā 
2.14. Pārnesuma kārbas tips Automātiskā  
2.15. 

Bremžu sistēma/drošība 
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS);  
Elektroniskā stabilitātes sistēma. 

2.16. Salona aprīkojums  Borta dators; 
Audiosistēma; 
Bluetooth brīvroku sistēma; 
Vadītāja elkoņbalsts, saulessargi vadītājam un 
priekšējam pasažierim, 
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 
Dalāmi un nolokāmi aizmugurējie sēdekļi; 
Gumijas paklājiņi; 
Kruīza kontrole. 

2.17. Stūre Stūres pastiprinātājs un stūres augstuma 
un/vai attāluma regulēšana; 
Apsildāma stūre. 

2.18. Atslēga  Centrālā atslēga ar tālvadību, 2 aizdedzes 
atslēgas; 
Pretaizdzīšanas sistēma, imobilaizers (var būt 
iemontēti atslēgā). 

2.19. Spoguļi Elektriski regulējami, elektriski nolokāmi un 
apsildāmi ārējie spoguļi. 

2.20. Logi  Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie 
sānu logi. 

2.21. Drošības aprīkojums  3-punktu drošības jostas visām sēdvietām; 
Priekšējie vadītāja un blakussēdētāja drošības 
spilveni; 
Sānu drošības spilveni; 
Jumta drošības spilveni; 
Regulējami galvas balsti priekšējiem 
sēdekļiem; 
Pārkošanās sensori priekšā un aizmugurē;  
Atpakaļskata kamera 

2.22. Ārējais aprīkojums un gaismas  Jumta reliņi; 
LED dienas gaitas gaismas; 
Priekšējie miglas lukturi. 

2.23. Kondicionēšanas un apsildes 
sistēma  

Automātiskā divu zonu klimata kontrole; 
Apsildāmi priekšējie sēdekļi. 

2.24. Riepas, diski Diski ne mazāk kā R17 ar ziemas riepām (4 
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gab.); 
Papildus vasaras riepu komplekts; 
Rezerves ritenis; 
Instrumentu komplekts un domkrats. 

2.25. Automobiļa krāsa  Tumši pelēka metālika. 
2.26. Obligātais drošības 

papildaprīkojums 
Medicīniskā aptieciņa, avārijas zīme, 
ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste. 

2.27. Automobiļa garums 4275 mm 
2.28. Pilna masa 1843 mm 
2.29. Virsbūves zemākā punkta 

attālums līdz ceļa virsmai 
(klīrenss) 

185 mm 

 
Pušu paraksti 

 
 

PASŪTĪTĀJS:                                   
Latgales plānošanas reģions 
 
Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 IZPILDĪTĀJS: 
SIA “Amserv Krasta” 
 
Valdes priekšsēdētājs 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /A.Araks/ 
z.v. 

 


