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Pakalpojuma līgums Nr.4.3-6.2/2019/396 

 

         

 Siguldā,             2019. gada 15.aprīlī 
 

SIA “Kristo”, reģ. Nr. 40203089527, juridiskā adrese: Diānas iela 3, Baltezers, LV-2164, turpmāk 

tekstā - Izpildītājs, tās XXXXXXX XXXXXX XXXXXX personā, kurš darbojas pamatojoties uz 

uzņēmuma statūtiem, no vienas puses, un  

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas 

novads, LV-2150, tās XXXXXX XXXXXXXX personā, kura rīkojas pamatojoties uz 2017.gada 

10. augusta Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada 

pašvaldības nolikums” (prot.Nr.14.§1) pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no otras puses, 

pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu “Gaisa balonu festivāla, aviācijas 

skates ar sacensību elementiem organizēšana karstā gaisa baloniem Siguldā” (identifikācijas 

nr. SNP 2019/03/IZŅĒMUMS), turpmāk līguma tekstā kopā saukti arī  - Līdzēji, katrs atsevišķi – 

Līdzējs, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā – Līgums)  

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas par šajā Līgumā nolīgto atlīdzību īstenot Pasūtītāja 

organizētā pasākuma “Siguldas svētki” ietvaros aviācijas skates organizēšanu karstā gaisa baloniem 

– “Gaisa balonu festivālu”, laika posmā no 2019.gada 31. maija līdz 2019. gada 02.jūnijam.  

Pakalpojums tiek sniegts Siguldā, Svētku laukumā, Livonijas ordeņa Siguldas pilī, Siguldas centrā 

- Pils ielā (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Līgumam pievienotajai tāmei. Pakalpojumā ietilpst: 

 1.1.1. pasākuma “Gaisa balonu festivāls Siguldā” koncepta izstrāde, kas tiek saskaņota ar 

Pasūtītāju ne vēlāk kā trīs dienas pirms pasākuma. Aviācijas gaisa skates – “Balonu 

festivāla” organizēšana, atbilstoši saskaņotajam konceptam, 

1.1.2. gaisa balonu demonstrācijas lidojumi – 31.05.2019. plkst.19.00; 01.06.2019. 

plkst.6.00 un 19.00; 02.06.2019. plkst. 6.00 – ar nosacījumu, ka balonu demonstrācijas 

lidojumi notiek tikai pie labvēlīgiem laika apstākļiem – vēja ātrumam nepārsniedzot  5 m/s, 

bez nokrišņiem, ar redzamību virs 1000m, mākoņu apakšējā mala no 300m, 

1.1.3. 31.05. plkst.23.00 – “degļu šovs” Siguldas Svētku laukumā, 01.06. plkst. 23.00 – 

“balonu spīdēšana” vai “degļu šovs” Siguldas Svētku laukumā, 

1.1.4. informatīvo materiālu sagatavošana un izsūtīšana skates – festivāla  10 komandu 

dalībniekiem, 

1.1.5. gaisa telpas rezervēšana aviācijas skatei (saskaņā ar normatīvajiem aktiem), 

1.1.6. tehniskā un apkalpojošā personāla nodrošināšana aviācijas skates laikā, 

1.1.7. saimniecisko un organizatorisko procesu (naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu) 

nodrošināšana festivāla 10 komandu dalībniekiem. 

1.2.Izpildītājs minēto Pakalpojumu veic ar savu darba spēku, transportu, instrumentiem, ierīcēm, 

materiāliem, nodrošina gāzes iegādi un uzpildi,  kuru vērtība ir ierēķināta Izpildītāja atlīdzībā. 

1.3. Izpildītājs izpilda Pakalpojumu un Pasūtītājs saņem pakalpojumu no 2019. gada 31. maija  

līdz 2019. gada 02. jūnijam.  

1.4.Pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.5. Pakalpojums tiek nodots un pieņemts Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

 

2. Norēķinu kārtība un līgumsods 

2.1. Pasūtītājs garantē Izpildītājam par Līguma 1.1.apakšpunktā minētā Pakalpojuma (lidojumiem 

labvēlīgu laikapstākļu gadījumā) kvalitatīvu izpildi Līgumā paredzētajā kārtībā samaksu 12 025,00 
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EUR (divpadsmit tūkstoši divdesmit pieci euro), kas ir Līguma kopējā summa.  Izpildītājs nav PVN 

maksātājs. 

2.2. Pasūtītājs samaksā 2.1. punktā minēto atlīdzību šādā kārtībā: 

2.2.1. 40% no Līguma kopējās summas, jeb 4810,00 EUR  (četri tūkstoši astoņi simti desmit euro) 

tiek pārskaitīti pēc līguma parakstīšanas, divu dienu laikā  Izpildītāja sagatavota priekšapmaksas 

rēķina saņemšanas. 

2.2.2. atlikušie 60% no kopējās Līguma summas EUR 7215,00 (septiņi tūkstoši divi simti 

piecpadsmit euro) tiek pārskaitīti desmit dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas nodošanas akta  

parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.  

2.2. Līguma ietvaros maksātājs ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, PVN 

reģ. LV90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Banka: AS 

„SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV15UNLA0027800130404.  

2.3. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktās summas samaksu Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā, 

tas maksā 0,5% līgumsodu par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā 

minētās summas. 

2.4. Ja Pakalpojums netiek realizēts Izpildītāja vainas dēļ, Līguma 1.1.punktā noteiktajos 

termiņos, Pasūtītājs neveic Līguma summas samaksu un papildus Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt 

līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas.  

2.5. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības augstā mākslinieciskā kvalitātē, tas desmit 

darba dienu laikā no attiecīgā rakstveida paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja maksā 10% 

līgumsodu no Līguma 2.1.punktā minētās summas, un šo līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

Līguma 2.1.apakšpunktā minētās līguma summas, kam nav nepieciešams Izpildītāja saskaņojums.  

2.6. Ja Izpildītājs, pie nelabvēlīgiem laika apstākļiem, kurā – vēja ātrums pārsniedz 5m/s, ar 

nokrišņiem un redzamību zem 1000m, mākoņu apakšējā mala no 300m, nevar nodrošināt Līguma 

1.1.2. apakšpunktā minēto Pakalpojumu, Līguma kopējā summa par šo pakalpojuma daļu tiek 

samazināta to finanšu līdzekļu apmērā, ko Izpildītājs izlietojis visiem gaisa baloniem paredzētās 

gāzes iegādei, pieņemot, ka vienam gaisa balonam paredzēts uzpildīt 100 litri gāzes. 

2.7. Līdzēji vienojas, ka ja Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniski un nosūta Pasūtītājam uz šādām 

e-pasta adresēm: xxxx.xxxxx@sigulda.lv, rekini@sigulda.lv Līdzēji atzīst un apstiprina, ka 

elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta, saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību”7.pantu 

un ja uz to norādīta piezīme “Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”, Līdzēji 

vienojas, ka rēķins tiek uzskatīts par nogādātu Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis otrajā darba 

dienā no dienas, kad tas tiek izsūtīts uz Pasūtītāja e-pasta adresēm. 

 2.8. Ja Pakalpojums netiek realizēts Līgumā noteiktā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, Līguma 

izbeigšanas gadījumā Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas no 

Pasūtītāja, atmaksā Pasūtītājam finanšu līdzekļus tādā apmērā kādus ir saņēmis saskaņā ar Līgumu. 

Savukārt, ja Pakalpojums realizēts daļēji, Pasūtītājs veic samaksu par kvalitatīvi izpildīto 

Pakalpojuma daļu. Gadījumā, ja Izpildītājam samaksātais avanss ir lielāks par kvalitatīvi izpildītā 

pakalpojuma vērtību, tad Izpildītājs, 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma 

saņemšanas no Pasūtītāja, atmaksā Pasūtītājam starpību starp samaksāto avansa summu un 

kvalitatīvi pieņemtā Pakalpojuma vērtību.  

 

 

3. Līdzēju atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība 

3.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam. 

3.2. Līguma 5.3.punktā minētais Pasūtītāja pārstāvis kontrolē Līguma izpildes gaitu un 

nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms Līgumā 

noteiktā termiņa. 

3.3. Gadījumā, ja Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas gaitā tiek konstatēta neatbilstība Līguma 

nosacījumiem vai tas ir sagatavots sliktā kvalitātē, tas tiek noformēts rakstiski ar aktu, kuru ir 

pilnvarotas parakstīt Līdzēju kontaktpersonas. Šajā gadījumā Pasūtītājs veic samaksu tikai par to 

Pakalpojuma daļu, kas izpildīta kvalitatīvi un atbilstoši līguma noteikumiem. Ja kāds no Līdzējiem 

mailto:xxxx.xxxxx@sigulda.lv
mailto:rekini@sigulda.lv
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izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētais Līdzējs vienpusēji. Līdzēju parakstīts 

akts ir pamats Izpildītājam rēķina izrakstīšanai par kvalitatīvi izpildītā un Pasūtītājam nodotā 

Pakalpojuma apmaksu. 

3.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Pakalpojumu sniegšanu, veicot tos pilnā apjomā un 

ar pienācīgu rūpību, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma izpildi. 

3.5. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 

3.6. Izpildītājs Pasākumu norisē iesaista tikai tos gaisa balonu pilotus, kuri ir attiecīgi licencēti, 

apdrošināti un gaisa baloniem ir veikta tehniskā apkope. 

 

4. Nepārvarama vara 

4.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus 

Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi ugunsgrēks, plūdi, 

zibens, blokāde, militārās akcijas, varas orgānu darbība un normatīvo aktu izmaiņas, kā arī pārējie 

Līgumslēdzēju kontrolei nepakļautie apstākļi. 

4.2. Par Līguma 4.1.punktā minēto apstākļu iestāšanos viens Līdzējs 3 (trīs) dienu laikā nosūta 

paziņojumu otram Līdzējam un Līdzēji rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi, 

kā arī ziņo rakstiski otram Līdzējam par laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. 

Tāpat arī Līdzējiem ir jāpaziņo par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu 

darbība, uz ko balstoties, Līdzēji vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām. 

4.3. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Līdzējam, kurš uz tiem atsaucas. 

 

5. Nobeiguma noteikumi 

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos, Līdzēji ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt visiem 

tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 

5.3. Pasūtītāja kontaktpersona ir Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras 

pārvalde” Siguldas novada galvenā speciāliste profesionālās mākslas jautājumos xxxxx xxxxx, 

tālrunis xxxxxxxx, kura Līguma ietvaros ir tiesīga parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

5.4. Izpildītāja kontaktpersona ir xxxxxx xxxxxxxxx  tālrunis xxxxxxxxx. 

5.5. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šā Līguma darbības laikā, Līdzēji risina pārrunu ceļā. 

Ja Līdzēji nepanāk vienošanos 20 (divdesmit) darba dienu laikā, strīdi tiek izskatīti tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.6. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otrs Līdzējs noteiktajā termiņā 

nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības. Šajā gadījumā saistības neizpildījis Līdzējs sedz otram 

Līdzējam radītos zaudējumus.  

5.7. Jebkuras izmaiņas šā Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas 

rakstiski un tās parakstīs Līdzēji. 

5.8. Katram Līdzējam ir pienākums iespējami īsākajā laikā paziņot otram Līdzējam par savas 

adreses, rekvizītu vai norēķinu kontu izmaiņām, ja tādas notiktu. 

5.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma 

noteikumus.  

5.10. Jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Līdzēji vadās no Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

5.11. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrs no Līdzējiem saņem vienu 

Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 


