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LĪGUMS NR. OSU 2015/ 
“Par aviācijas skates organizēšanas un norises pakalpojumu”  

Madonas novada Ošupes pagastā 

2015.gada 15.jūnijā 

 

Madonas  novada Ošupes pagasta pārvalde, reģistrācijas numurs 90000042319, 

adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833, pagasta 

pārvaldes vadītāja Aigara ŠĶĒLA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ošupes pagasta 

pārvaldes nolikumu, turpmāk saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “YourCAM”, reģistrācijas numurs 40103808086, 

adrese: Bauskas iela 184, Rīga, LV-1076, tās ____________________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar __________________, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi 

kopā saukti – Puses, 

atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemtajam 

lēmumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskā iepirkumā „Par aviācijas 

skates organizēšanas un norises pakalpojumu”, identifikācijas numurs MNP2015/14, 

turpmāk saukts – Iepirkums, 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo 

līgumu ar pielikumiem, turpmāk saukts – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, tehniskajiem un citiem 

līdzekļiem sniegt Pasūtītājam aviācijas skates organizēšanas un norises pakalpojumu 

Pasūtītāja organizēto Aviācijas svētku ietvaros Degumnieku lidlaukā, adrese: 

“Straumes”, Ošupes pagasts, Madonas novads, saskaņā ar Darba uzdevumu (Līguma 

pielikums Nr.1), turpmāk saukti – Darbi, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

1.2. IZPILDĪTĀJS Darbus veic laikā no 2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada 5.jūlijam, 

ievērojot Darba uzdevumā noteiktos atsevišķo darbu izpildes termiņus. Aviācijas 

skates norises datums ir 2015.gada 4.jūlijs. 

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas, sertifikātu u.c. 

nepieciešamos dokumentus, un ir tiesīgs atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt 

Darba uzdevumā paredzētos Darbus. Izpildītāja apliecina, ka viņam ir lidojumiem 

derīgi gaisa kuģi, to vadītāji un apkalpe, lai veiktu Darbus atbilstoši Darba 

uzdevumam. 

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas savlaicīgi un pilnā apjomā izpildīt Darbus saskaņā ar Darba 

uzdevumu, ievērojot Ministru kabineta 04.12.2007.noteikumus Nr.819 “Noteikumi 

par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates 

organizēšanas un norises kārtību”, turpmāk saukti - Noteikumi. 

2.2. Izpildītājs ir tiesīgs neveikt lidojumus tikai tādā gadījumā, ja laika apstākļu dēļ 

lidojumu veikšana var radīt draudus pilotu un citu klātesošo personu veselībai un 

dzīvībai, kā arī citos gadījumos, kad normatīvajos aktos ir aizliegts veikt lidojumus. 

2.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai visām Darbu izpildē iesaistītajām 

personām, it īpaši Noteikumos paredzētajām personām, būtu nepieciešamā 

kvalifikācija un pieredze līdzīgu darbu veikšanā (attiecīgas institūcijas izsniegta 

atļauja (dokuments) atbilstoši normatīvo aktu prasībām).  

2.4. Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā rodas neskaidrības par prasībām, kuras tiek 

izvirzītas attiecībā uz uzdoto Darbu, Izpildītājam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja 

pēc papildu skaidrojumiem, bet tas nevar būt par iemeslu Darbu izpildes vai 

nodošanas nokavējumam. 
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2.5. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentus, kas atkarīgas no Pasūtītāja, un prasīt veikt citas Līgumā paredzētās 

Pasūtītājam veicamās darbības.  

2.6. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

2.7. Par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem Darbiem Izpildītājam ir tiesības saņemt 

samaksu par pakalpojumu Līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā.  

2.8. Izpildītājam ir pienākums atmaksāt saņemto avansu (visu vai atbilstošu daļu), ja 

Darbi pilnībā vai daļēji nav veikti atbilstoši kādam no Līguma vai Darba uzdevuma 

punktiem. 

2.9. Izpildītājs Darbu izpildē nav paredzējis pieaicināt apakšuzņēmējus un nodot tiem 

kādu daļu no veicamajiem Darbiem. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo 

informāciju, dokumentiem, līdzekļiem un veikt citas darbības, kas atkarīgas no 

Pasūtītāja.  

3.2. Pasūtītājs apņemas nekavējoties sniegt atbildi un attiecīgi risināt Izpildītājam 

radušos jautājumus, cik tas ir pasūtītāja spēkos. 

3.3. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt maksu par Darbiem Līgumā paredzētajā apmērā 

un kārtībā. 

3.4. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Degumnieku lidlauka  un tam pieguļošās 

teritorijas sagatavošanu aviācijas skates norisei atbilstoši Noteikumiem. Nodrošināt 

Izpildītājam pieeju lidlaukam. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi un vajadzības gadījumā koriģēt 

Izpildītāja darbības. 

3.6. Pasūtītājs neapmaksā darbus, kas nav veikti vispār vai nav veikti atbilstoši Darba 

uzdevuma vai Līguma noteikumiem.  

4. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS 

KĀRTĪBA 

4.1. Izpildīto Darbu atbilstību Darba uzdevumam, neizpildīto darbu daļu un defektus, ja 

tādi ir, un Darbu pieņemšanu Puses noformē ar Pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Līguma pielikuma Nr.2 forma).  

4.2. Līguma kopējā summa par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem Darbiem ir euro 

5551.00 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro, 00 centi), ieskaitot visu 

nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

veicami Darbu izpildē. Izpildītājs nav PVN maksātājs, tādēļ PVN nav iekļauts 

Līguma kopējā summā. 

4.3. Līguma kopējā summā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas Darbu 

pilnīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei atbilstoši Darba uzdevumam. 
4.4. Līguma kopējā summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: 

4.4.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc avansa rēķina saņemšanas samaksā 

Izpildītājam avansa maksājumu euro 5000.00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā no Līguma kopējās summas. 

4.4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam atlikušo 

maksājumu euro 551.00 (pieci simti piecdesmit viens euro, 00 centi) apmērā 

no Līguma kopējās summas vai citu atbilstošu summu saskaņā ar Līguma 

4.4.3.un 4.4.4.punktiem. 

4.4.3. Maksājuma apmērs tiek precizēts atbilstoši faktiski paveikto Darbu 

daudzumam. 
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4.4.4.  Gadījumā, ja izpildītie Darbi neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs 

samazināt atlīdzības apmēru proporcionāli konstatētajiem trūkumiem, kas tiek 

norādīti izpildīto Darbu Pieņemšanas – nodošanas aktā. 

4.4.5. Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, 

pārskaitot to uz Līgumā vai rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses 

centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība 

vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā neesamību, tiek izšķirta Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīvajiem tiesību aktiem. 
5.2. Puses atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti, sakarā ar līgumsaistību neizpildi vai 

to nepienācīgu izpildi. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 

kavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar Nepārvaramas varas 

apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi. 

6.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties 

pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstiski ir jāinformē par tiem otra puse. Tādā 

gadījumā Puses vienojas par Līguma turpināšanu vai izbeigšanu, izvērtējot 

konkrēto situāciju. 

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN 

LAUŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

7.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstiskas vienošanās, kas tiek 

noformēta kā pielikums Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.  

7.3. Grozījumus Līgumā var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu 

par iepirkuma līguma grozīšanu.  

7.4. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt neviena no 

pusēm, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par tiem ir jāziņo 

otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu 

vai citām attiecīgām izmaiņām,, lai sasniegtu Līgumā paredzēto Darbu izpildes 

mērķi, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt 

zaudējumus otras Puses interesēm un reputācijai. 

8.2. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma 

izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru 

Pusi. 

8.3. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi:  

Izpildītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 

Aigas Šķēls 

amats  

vārds uzvārds 

Tālrunis: 29426366 Tālrunis:  

e-pasts: Osupe@madona.lv  e-pasts:  

8.4. Darbu izpildes organizatoriskos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji 

risina iepriekšējā punktā norādītās personas. 

mailto:Osupe@madona.lv
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8.5. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās 

un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

8.7. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu 

un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu 

ir tiesības to saņemt. Noteikums ir spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās. 

8.8. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lappusēm. Vienu 

Līguma eksemplāru saņem Pasūtītājs, otru Izpildītājs. 

8.9. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi: 

8.9.1. Darba uzdevums (uz 1 (vienas lapas); 

8.9.2. Pieņemšanas – nodošanas akta forma (uz 1 (vienas) lapas); 

8.10. Pušu paraksti apliecina, ka Puses ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem.  

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada  

Ošupes pagasta pārvalde 

Reģ.Nr.90000042319 

Adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, 

Ošupes pagasts, Madonas novads, 

LV-4833. 

Banka: SEB Banka,  

Kods, UNLALV2X 

Konta Nr. LV80UNLA0030900130021 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"YourCAM", 

Reģ.Nr. 40103808086, 

Adrese: Bauskas iela 184, 

Rīga, 

LV-1076, 

Banka, 

Kods: 

konta Nr.   

 

 Aigars Šķēls  Vārds Uzvārds 

/paraksts/  /paraksts/  
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Pielikums nr.1 

 

DARBA UZDEVUMS 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

 

 

 Aigars Šķēls  Vārds Uzvārds 

/paraksts/  /paraksts/  

 

  

Nr. 

p.k. 
Darba uzdevums 

Darbu 

izpildes 

periods 

(termiņš) 

Darbu izpildei 

paredzētās 

izmaksas (euro) 

1.  Sagatavot pieteikumu, iesniegt to 

saskaņošanai Civilās aviācijas aģentūrai un 

saņemt atļauju atbilstoši Ministru kabineta 

04.12.2007.noteikumiem Nr.819 

“Noteikumi par atļaujas izsniegšanu 

aviācijas skates organizēšanai un norisei un 

aviācijas skates organizēšanas un norises 

kārtību”, aviācijas skates rīkošanai Ošupes 

pagasta Degumnieku lidlaukā, adrese 

„Straumes”, Ošupes pagasts, Madonas 

novads. 

no 

15.06.2015. 

līdz 

05.06.2015. 

150.00 

2.  Aviācijas skates norisei nodrošināt vismaz 

četras divvietīgās lidmašīnas, piecas 

četrvietīgās lidmašīnas un vienu aerobātikas 

lidmašīnu. 

no 

03.07.2015. 

līdz 

05.07.2015. 

1200.00 

3.  Organizēt un vadīt lidojumus aviācijas 

skates norises laikā. Nodrošināt gaisa kuģu 

lidojumu vadītāju, aerobātikas lidojumu 

vadītāju un tehnisko vadītāju. 

no 

03.07.2015. 

līdz 

05.07.2015. 

600.00 

4.  Nodrošināt lidmašīnu apkalpošanu uz zemes 

aviācijas skates laikā, ieskaitot speciālās 

degvielas piegādi. 

no 

03.07.2015. 

līdz 

05.07.2015. 

3086.00 

5.  Nodrošināt 15 minūšu panorāmas lidojumus 

42 Madonas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu audzēkņiem, kuri ir saņēmuši 

pašvaldības ielūgumus. 

04.07.2015. 

10.00 euro par 

vienu lidojumu 

vienai personai. 

6.  Nodrošināt vienas lidmašīnas reklāmas 

lidojumu maršrutā Degumnieki –Madona-

Degumnieki. 

04.07.2015. 95.00 
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Pielikums nr.2 (forma) 

 

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr.___ 

Madonas novada Ošupes pagastā 

2015..gada __.______ 

 

Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde, reģistrācijas numurs 90000042319, adrese: 

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833, pagasta 

pārvaldes vadītāja Aigara ŠĶĒLA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ošupes pagasta 

pārvaldes nolikumu, turpmāk saukts - Pasūtītājs,  

pieņem un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “YourCAM”, reģistrācijas numurs 40103808086, 

adrese: Bauskas iela 184, Rīga, LV-1076, tās ____________________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar __________________, turpmāk saukts - Izpildītājs,  

nodod 

izpildītos Darbus saskaņā ar 2015.gada 15.jūnijā noslēgto līgumu 

Nr.__________________ “Par aviācijas skates organizēšanas un norises pakalpojumu”. 

 

1. Darbs ir/nav izpildīts saskaņā ar Darba uzdevumu. 

2. Puses apliecina, ka Darbs  ir izpildīts pilnā/nepilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē par 

kopējo summu ____________ euro. Pasūtītājam ir/nav pretenziju par izpildītā Darba 

kvalitāti un atbilstību Darba uzdevumam. 

3. Līguma Darbu izpildē ir/nav konstatēti  defekti sekojoši: __________ 

4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu par summu ___________ euro 

apmērā atbilstoši Līgumā paredzētajam. 

5. Šis akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei, 

un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS     

 

 

 IZPILDĪTĀJS  

 Aigars Šķēls  Vārds Uzvārds 

/paraksts/  /paraksts/  

 

 


