
  

AUTOSERVISA PAKALPOJUMU LĪGUMS 
 

 

Rīgā, _______ 
 
SIA “Pilna Servisa Līzings” ko uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Māris Salzirnis, turpmāk tekstā Pakalpojuma 

sniedzējs, no vienas puses un akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”, ko saskaņā ar valdes 07.07.2017. 

lēmumu (protokols Nr.42) pārstāv tās valdes loceklis Jēkabs Krieviņš, turpmāk tekstā Pakalpojuma saņēmējs, no otras puses, 

ievērojot pašu brīvi un apzināti pausto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties  uz  iepirkuma  procedūras  

„Autotransporta  tehniskā  apkope  un  remonts”,  identifikācijas  Nr.  ALTUM 2018/2/TSND, rezultātiem, noslēdz šāda 

satura līgumu: 

 

1.Līguma priekšmets 
 

Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt, bet Pakalpojuma saņēmējs – saņemt un apmaksāt autoservisa pakalpojumus, turpmāk 

tekstā Pakalpojumus, uz zemāk norādītajiem noteikumiem, sekojošās Pakalpojumu sniegšanas vietās: 

Pakalpojumu sniegšanas 

vieta 

Adrese Tālruņa numuri 

Rīgas pilsēta Gunāra Astras iela 13, Rīga 67536555, 25660024 

Jelgavas pilsēta Atmodas iela 36, Jelgava 63048777 

Liepājas pilsēta Zemnieku iela 68, Liepāja 63426605, 25602800 

Ventspils pilsēta Ganību iela 95a, Ventspils 29546146 

Jēkabpils pilsēta A.Pormaļa iela 40, Jēkabpils 65232215 

Daugavpils pilsēta A.Pumpura iela 18, 

Daugavpils 

65444440 

Rezeknes pilsēta Strādnieku Šķērsiela 2, 

Rēzekne 

29410510 

Valmieras pilsētā “Lauvas”, Kocēnu pag., 

Kocēnu nov. 

64228181, 25660032 

 

2.Pakalpojuma noformēšana un izpildes termiņi 
 

2.1. Pakalpojuma sniedzējs pieņem Pakalpojuma saņēmēja transporta līdzekli autoservisā, tehnisko apkopju vai remonta 

veikšanai, ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc Pakalpojuma saņēmēja pieteikuma saņemšanas par apkopes vai remonta 

veikšanas nepieciešamību. 

2.2. Pieņemot Pakalpojuma saņēmēja transporta līdzekli autoservisā, Pakalpojuma sniedzējs rakstiski noformē transporta 

līdzekļa apskates aktu un darba uzdevumu. 1 (vienas) darbdienas laikā pēc transporta līdzekļa pieņemšanas autoservisā 

Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pakalpojuma saņēmējam saskaņošanai transporta līdzekļa remonta darbu izmaksu tāmi, 

norādot tajā darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu un rezerves daļu/materiālu izmaksas, kā arī automobiļa 

rezerves daļu piegādes termiņu un darba izpildes termiņu. Pakalpojuma sniedzējs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu pēc remonta 

darbu izmaksu tāmes rakstiska saskaņojuma saņemšanas no Pakalpojuma saņēmēja. 
2.3.Pakalpojuma sniedzējs apņemas paredzētos Pakalpojumus veikt maksimāli īsā laikā un nekavējoši informēt Pakalpojuma 
saņēmēju par to izpildes kavēšanās iemesliem un to pabeigšanas termiņiem. 
2.4. Ja, veicot remontdarbus vai tehniskās apkopes, tiek konstatēti defekti vai bojājumi, kuru novēršanai būtu nepieciešami 
papildus remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties rakstiski brīdina Pakalpojuma saņēmēju, 
nosūta saskaņošanai izmaksu kalkulāciju un vienojas par darbu izpildes termiņu. Pakalpojuma sniedzējs turpina 
Pakalpojuma sniegšanu pēc papildus nepieciešamo remonta darbu rakstiska saskaņojuma saņemšanas no Pakalpojuma 
saņēmēja. 
2.5. Pakalpojuma nodošana Pakalpojuma saņēmējam notiek saskaņā ar preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta līgumslēdzēju 
pušu pilnvarotie pārstāvji un, kas parakstīta kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
2.6. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina transporta līdzekļu oriģinālo rezerves daļu piegādi ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu 
laikā. 
2.7. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina tādu rezerves daļu, kas ir būtiskas transporta līdzekļa spējai piedalīties satiksmē, 
piemēram, riepu, logu tīrītāju slotiņu, spuldžu u.tml., nomaiņu ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā. 
2.8. Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs Pakalpojuma sniedzējam piedāvāt nepieciešamās rezerves detaļas Pakalpojuma 
sniegšanai. 
2.9. Pakalpojuma sniedzējs apņemas transporta līdzekļu tehnisko apkopi vai remontu veikt saskaņā ar transporta līdzekļu 
izgatavotājrūpnīcas prasībām.



 

2.10. Pakalpojuma sniedzējs par katru Pakalpojuma saņēmēja transporta līdzekli ierīko datu bāzi, kurā apkopo informāciju 
par visām veiktajām apkopēm un remontiem, ar kuru Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības iepazīties. 
2.11.Pakalpojuma sniedzējs pēc Pakalpojuma saņēmēj lūguma nodrošina transporta līdzekļa uzglabāšanu apsargātā un 
norobežotā autostāvvietā. 

 

3.Garantijas. 
 

3.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojumam 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju, ja tiek novērsti visi Pakalpojuma 

sniedzēja diagnostikā atklātie defekti, kuri varētu ietekmēt transporta līdzekļa konkrētā mezgla ekspluatāciju. Garantijas laiks 

uzstādītajām oriģinālajam rezerves daļām ir 24 (devdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā pakalpojuma saņēmējs veic 

periodiskas tehniskās apkopes Pakalpojuma sniedzēja autoservisā. Garantija neattiecas uz detaļām, kurām var iestāties 

nodilums ( dzensiksnas, spuldzes, filtri, bremžu un sajūga darba virsmas un citas detaļas). Atsevišķos gadījumos Pakalpojuma 

sniedzējs var vienpusīgi mainīt sniegtā pakalpojuma garantijas laiku, ja tas tiek pamatots ar objektīviem apstākļiem, informējot 

par to rakstveidā Pakalpojuma saņēmēju pirms konkrētā Pakalpojuma sniegšanas. 
3.2. Pakalpojuma  saņēmējs apņemas  veikt  transporta līdzekļa tehnisko  apkopi Pakalpojuma  sniedzēja  autoservisā pēc 
transporta līdzekļa ražotāja noteiktiem nobraukuma intervāliem. 
3.3. Garantija par sniegto Pakalpojumu neattiecas uz izdevumiem par parastām servisa operācijām, piemēram, periodiskā 
tehniskā apkope, motora regulēšana, degvielas sistēmas tīrīšana, bremžu un sajūga regulēšana, mazgāšana, krāsotu virsmu 

pulēšana, vaskošana, riteņu balansēšana, riteņu ģeometrijas regulēšana un ārēji automašīnas bojājumi, ko radījis sāls, smilts 

vai akmens šķembu triecieni, vandālisms, ceļu satiksmes negadījumi. 
3.4.Garantija pirms  termiņa  izbeidzas, ja automašīna  ir  cietusi  ārēju spēku  iedarbībā,  ceļu satiksmes negadījumā, ja 
automašīna tiek izmantota autosacīkstēs, ja noņemtas plombas, mainīti kilometru skaitītāja rādījumi, automašīnas uzbūve ir 
mainīta vai lietotas papildus ierīces, kā rezultātā automašīna neatbilst tās tipam. Garantija pirms termiņa tiek pārtraukta, ja 
Pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka automašīna netiek lietota saskaņā ar transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumiem vai 
savlaicīgi nav veikta automašīnas tehniskā apkope. 
3.5.Pakalpojuma sniedzējs apņemas bez papildus samaksas pieprasīšanas novērst visus defektus, kas konstatēti Pakalpojuma 
sniedzēja veiktajiem darbiem un/vai uzstādītajām rezerves daļām, ja uz to ir attiecināmi garantijas nosacījumi. Defektācijas 
akta  sastādīšanai  Pakalpojuma  saņēmējs  ir  tiesīgs  pieaicināt  neatkarīgu  sertificētu  ekspertu.  Izdevumus  par  eksperta 
pakalpojumiem sedz tā līgumslēdzēja puse, kuras pozīcija neapstiprinās ar eksperta slēdzienu. 

 

4.Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība 
 

4.1.Pakalpojuma sniedzējs strādā pēc darba stundu likmes, katram darbam nosakot attiecīgo stundu skaitu, par ko saņem 

atlīdzību 22.00 EUR (divdesmit divi euro) stundā. Papildus Pakalpojuma saņēmējs maksā pievienotās vērtības nodokli. 

Kopējā līguma summa, kas var tikt izlietota visā līguma darbības laikā neieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 39 995.55 

EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 55 centi). 
4.2.Norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem tiek veikti euro saskaņā ar pavadzīmē-rēķinā norādīto vērtību, pārskaitot naudu 
Pasūtījuma sniedzēja norādītajā bankas kontā. 
4.3. Pakalpojuma saņēmējs veic saņemtā Pakalpojuma apmaksu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes-rēķina 
parakstīšanas. 
4.4.Pakalpojuma saņēmējam sniegtajā Pakalpojumā izmantotās rezerves daļas ir Pakalpojuma sniedzēja īpašums līdz pilnīgai 
rēķina apmaksai, izņemot 2.8.punktā noteiktajā gadījumā. 
4.5.Gadījumā, ja Pakalpojuma saņēmējs neievēro maksājumu termiņus, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 
0.5% apjomā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% apmērā. 
4.6. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs kavē darbu izpildes termiņu, par kuru ir panākta vienošanās, vai Līgumā noteikto 
rezerves daļu piegādes termiņu, Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs aprēķināt un saņemt no Pakalpojuma sniedzēja līgumsodu 
0.5% apjomā no kopējās Pakalpojuma summas par katru kavējuma dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% apmērā. 

 

5.Līgumslēdzēju pušu atbildība 
 

5.1.Katru kļūdu Pakalpojumā, kas radusies Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, Pakalpojuma sniedzējs apņemas izlabot. 
5.2. Līdzēji apņemas pilnīgi, savlaicīgi un rūpīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības. Ja šajā Līgumā paredzētās saistības 
netiek izpildītas vai tiek nepienācīgi pildītas, vainīgais Līdzējs atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus. 

 

6.Nepārvarama vara 
 

6.1.Ja kādai līgumslēdzējai pusei nav iespējams pildīt savas saistības saskaņā ar šī līguma noteikumiem pilnā vai daļējā 

apmērā nepārvaramas varas ( plūdu, zemestrīces, citu dabas stihiju radīto ārkārtas situāciju, kara un tml.) dēļ viņi trīs dienu 

laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža par to rakstiski informē otru pusi. 
6.2.Līgumslēdzēju puses var atlikt vai pārtraukt uzņemto saistību izpildi iepriekš minēto nepārvaramo apstākļu iestāšanās 
gadījumā, tomēr tas neatbrīvo puses no saņemto pakalpojumu apmaksas.



 

 

7.Papildus noteikumi 
 

7.1.Gadījumā, ja tiek mainīts līgumslēdzēju pušu juridiskais statuss (reorganizējoties, apvienojoties vai jebkādā citā veidā), 

adrese vai bankas rekvizīti, šīs izmaiņas jāpaziņo otrai pusei trīs dienu laikā. 
7.2.Šī līguma izmaiņas un papildinājumi noformējami un saskaņojami rakstiski kā neatņemami šī līguma pielikumi. 
7.3. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Publisko iepirkumu likuma 61. 
pantā minētajos gadījumos. 
7.5. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkādām Pakalpojuma saņēmēja saistībām pret trešajām personām. 
7.6.Pakalpojums,  kuru  Pakalpojuma  saņēmējs  nav  apmaksājis  Pakalpojuma  sniedzējam,  nevar  kalpot  par  garantiju 
kredītiestādēm iespējamā kredīta vai citu vērtību saņemšanai. 
7.7.Katra kalendārā gada beigās puses izskata dotā līguma izpildes gaitu un veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu. Ja kāda 
no līgumslēdzējām pusēm uzskata, ka notikusi līguma saistību pilnīga vai daļēja neizpilde no otras puses, tas var būt pamats 
šī līguma laušanai. 

 

8.Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanās. Strīdu izskatīšanas kārtība 
 

8.1.Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Līguma termiņš var tikt 

pagarināts līdz pilnīgai kopējās līguma summas izlietošanai. 
8.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar brīdi, kad līgumslēdzējas puses pilnībā ir izpildījušas savas saistības un starp tām 
pilnībā nokārtota rēķinu apmaksa. 
8.3.Pirms termiņa šo līgumu vienpusējā kārtā var lauzt, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski informējot otru Pusi. 
8.4. Jebkuri strīdi un domstarpības, kas rodas šī līguma izpildes gaitā, risināmi pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav panākama, 
puses griežas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 
8.5.Šis līgums ir sastādīts divos vienādos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai 
pusei. 

 
9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa, iesaistīšana. 

 
9.1.       Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs tikai ar Pakalpojuma saņēmēja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt: 
9.1.1.    apakšuzņēmēju, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Pakalpojuma sniedzējs balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 
9.1.2.    apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no līgumcenas vai lielāka, ja tas neatbilst iepriekš 
minētajā punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk līguma izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju. 
9.2.       Lūgumu nomainīt Pakalpojuma sniedzēja apakšuzņēmēju, vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Pakalpojuma sniedzējs 
iesniedz Pakalpojuma saņēmējam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
9.3.       Pakalpojuma  saņēmējs  pieņem  lēmumu  atļaut  vai  atteikt  personāla  vai  apakšuzņēmēja  nomaiņu,  vai  jauna 
apakšuzņēmēja iesaistīšanu līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un 
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

 

 
 

                                     

 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS: 

SIA “Pilna Servisa Līzings” 

40003546341 

Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082 

 

 

 

___________________________ 

valdes loceklis Māris Salzirnis 

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS: 

AS Attīstības finanšu institūcija Altum 

50103744891 

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050 

 

 

 

____________________________ 

valdes loceklis Jēkabs Krieviņš 


