CENU APTAUJAS
“Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana,
noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku
patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”.
NOTEIKUMI
1. Prasības pretendentiem:
1.1. reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.2.Pretendenta rīcībā vai nomā ir aprīkojums kaķu un suņu ķeršanai
saskaņā ar LR Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr.678
„Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”;
1.3.Pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists, kuram ir izsniegta
apliecība vai Latvijas veterinārārstu biedrības izsniegts dokuments
klaiņojošo dzīvnieku ķeršanā un šis dokuments iekļauts dzīvnieku ķērāju
reģistrā;
1.4. Pretendentam ir parakstīts līgums vai pastāv iespēja noslēgt līgumu
vai vienošanos ar praktizējošo veterinārārstu (vai veterinārmedicīnisko
iestādi), kuram ir tiesības veikt veterinārās aprūpes veikšanu.
1.5. Pretendenta īpašumā vai valdījumā jābūt dzīvnieku patversmei izķerto
klaiņojošu suņu un kaķu uzturēšanai vai ir noslēgts līgums ar patversmes
īpašnieku par tās izmantošanu;
1.6.Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai) ir sniedzis vismaz divus līdzvērtīgus pakalpojumus – klaiņojošo
dzīvnieku izķeršanā norādot darbu veidus, līguma izpildes laiku un
darbu apjomus.
2. Pakalpojuma laiks – 01.09.2017. – 31.08.2020.
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu.
4. Iesniedzamie dokumenti:
- Pieteikums cenu aptaujai;
- Finanšu piedāvājums;
- Pretendenta rīcībā esošā aprīkojuma saraksts kaķu un suņu ķeršanai;
- Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir pasūtījuma veikšanai
nepieciešamais personāls, lai varētu izpildīt tehniskajā specifikācijā
noteiktās prasības;
- Īpašuma vai valdījuma apliecinošs dokuments, kas apliecina, ka
pretendenta īpašumā vai valdījumā ir dzīvnieku patversme īslaicīgai
izķerto klaiņojošo suņu un kaķu uzturēšanai, vai līgums ar patversmes
īpašnieku par tās izmantošanu cenu aptaujā paredzētajam mērķim;
- Pieredzes apraksts, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumu 1.6.punktu.
5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz
2017. gada 30. augustam plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:
5.1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
5.2.nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome,
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
5.3. nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv
Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos
jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv
Pielikumā: Līguma projekts

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Dzīvnieku izķeršana.
1.1.Izpildītājs veic dzīvnieku izķeršanu, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sertificētu dzīvnieku ķērāju un nepieciešamības gadījumā arī
veterinārmedicīnisko palīdzību.
1.2.Izpildītājs nodrošina dzīvnieku pieņemšanas vai izmitināšanas, uzturēšanās un
aprūpes telpas.
1.3.Izķerot dzīvniekus, dzīvnieku ķērājs sastāda dzīvnieku izķeršanas protokolu
divos eksemplāros, kurā norādīts izķerto dzīvnieku daudzums, īss apraksts un
vieta, kurā tas tika izķerts. Pašvaldības policijas darbinieks paraksta dzīvnieku
izķeršanas protokolu, un viens eksemplārs paliek pie Pašvaldības policijas.
1.4.Gadījumā, ja izķeršanas reida laikā atrodas dzīvnieka saimnieks (īpašnieks):
- Pašvaldības policija sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu par
dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu;
- Izpildītājs vai tā pārstāvis izraksta rēķinu vai kvīti par Pakalpojumu izpildi
(dzīvnieku izķeršana, transporta izdevumi).
Ja saimnieks uzreiz apmaksā Izpildītājam Pakalpojuma izdevumus (dzīvnieku
izķeršana) saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai kvīti:
- dzīvnieku atdod saimniekam;
- Izpildītājs vai tā pārstāvis sastāda dzīvnieka atdošanas protokolu divos
eksemplāros, kuru uz vietas paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs, vai to
pārstāvji.
Izpildītājs un Pašvaldības policija var pieprasīt dzīvnieka īpašnieku uzrādīt
dzīvnieka vakcinācijas vai reģistrācijas apliecību, kas ir par pierādījumu, ka
izķertais dzīvnieks pieder tam saimniekam.
1.5.Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājam ir aizdomas, ka dzīvniekam ir trakumsērga vai
tam ir bijis kontakts ar traku meža dzīvnieku, dzīvnieka īpašniekam jāuzrāda
dzīvnieka vakcinācijas apliecība. Gadījumā, ja dzīvnieks nav vakcinēts pret
trakumsērgu, šis dzīvnieks tiek ievietots karantīnas izolatorā un turpmākās
darbības tiek veiktas saskaņā ar PVD instrukcijām.
2. Klīniskā izmeklēšana.
2.1.Pieņemot Alojas novadā izķertos klaiņojošos suņus, kaķus un novada
administratīvajā teritorijā ieklīdušos meža dzīvniekus izmitināšanai,
veterinārārsts veic dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu.
2.2.Nepieciešamības gadījumā piegādātajam klaiņojošajam dzīvniekam sniedz
veterināro palīdzību.
2.3.Klīnisko izmeklēšanu un ārstniecisko palīdzību klaiņojošiem dzīvniekiem veic
praktizējošs veterinārārsts.
2.4.Ja dzīvnieks ir neārstējami slims vai no gūtajiem ievainojumiem cieš sāpes,
veterinārārsts kopā ar Izpildītāja pārstāvi izlemj par dzīvnieka eitanāziju,
sastādot attiecīgo eitanāzijas aktu.
2.5.Ja izmeklēšanas rezultātā ir aizdomas, ka dzīvniekam ir trakumsērga vai tam ir
bijis kontakts ar traku meža dzīvnieku, šis dzīvnieks tiek ievietots karantīnas
izolatorā un turpmākās darbības tiek veiktas saskaņā ar PVD instrukcijām.
3. Pieņemšana, izmitināšana, uzturēšana un aprūpe.
3.1.Izķerto klaiņojošo dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē-izolatorā, sastādot
klaiņojošā dzīvnieka pieņemšanas protokolu, ko paraksta piegādātājs un
Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis vai pilnvarotais veterinārārsts.

3.2.Klaiņojošos dzīvniekus izmitina, uztur un aprūpē 30 dienas, ievērojot
dzīvnieka labturības prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
3.3.Klaiņojošajiem dzīvniekiem nodrošina to sugas fizioloģiskajām vajadzībām,
zoopsiholoģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus un aizsardzību
pret dzīvnieku infekcijas slimību izplatīšanos.
3.4.Dzīvniekus tur sprostos (boksos), kuri ir viegli mazgājami, tīrāmi un
dezinficējami.
3.5.Uzturēšanās laikā klaiņojošajiem dzīvniekiem tiek nodrošināta:
3.5.1. ēdināšana, atbilstoši dzīvnieku sugai un vecumam;
3.5.2. sausa guļvieta;
3.5.3. ikdienas telpu tīrīšana un dezinfekcija;
3.5.4. suņu pastaiga;
3.5.5. veterinārmedicīniskā aprūpe.
3.6.Izpildītājs organizē dzīvnieka atdošanu iepriekšējiem saimniekiem, ja tādi
atrodas, pirms tam sastādot attiecīgos atdošanas protokolus. Izpildītājs vai tā
pārstāvis izraksta saimniekam rēķinu vai kvīti par Pakalpojumu izpildi
(dzīvnieku izķeršana, transporta izdevumi u.tml.). Izpildītājs atdod dzīvnieku
īpašniekam, ja tas ir uzrādījis Alojas novada Pašvaldības policijas sastādītā
administratīvā pārkāpuma protokola kopiju par dzīvnieku turēšanas prasību
pārkāpšanu, dzīvnieka vakcinācijas vai reģistrācijas apliecību un sedzis visus
izdevumus, kas saistīti ar konkrētā dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un
uzturēšanu.
3.7.Ja neatrodas iepriekšējais saimnieks, Izpildītājs organizē adoptācijas
saimnieka meklēšanu attiecīgajam dzīvniekam. Ja tāds atrodas, patversmes
īpašnieks organizē dzīvnieka atdošanu adoptācijas saimniekam, pirms tam
sastādot adoptācijas protokolu.
3.8.Ja 30 dienu laikā neizdodas atrast klaiņojošā dzīvnieka iepriekšējo saimnieku
vai pēc 14 dienām nepiesakās adoptācijas saimnieks, praktizējošam
veterinārārstam jāveic:
- veseliem kaķiem – sterilizāciju vai kastrāciju;
- citiem dzīvniekiem – dzīvnieka eitanāzija.
Pasūtītājs neapmaksā maksu par dzīvnieka uzturēšanu patversmē pēc 30 dienu
termiņa notecēšanas.
3.9.Pēc eitanāzijas veic dzīvnieka līķa kremāciju vai apglabāšanu.
3.10.
Pēc kaķu sterilizācijas vai kastrācijas kaķus palaiž atpakaļ pierastajā
teritorijā, sastādot dzīvnieku palaišanas protokolu divos eksemplāros, kuru uz
vietas paraksta Pasūtītājs un izpildītājs, vai to pārstāvji.
4. Eitanāzija.
4.1.Klaiņojošo dzīvnieku eitanāziju veic praktizējošs veterinārārsts.
4.2.Eitanāzijai izmanto zāļu līdzekļus, kuri izraisa tūlītēju un neatgriezenisku
samaņas zudumu un nāvi.
4.3.Pēc eitanāzijas veterinārārsts pārliecinās, ka iestājusies dzīvnieka bioloģiskā
nāve.
4.4.Dzīvnieku patversmes īpašnieks kopā ar veterinārārstu sastāda eitanāzijas aktu
noteiktajā kārtībā.
5. Līķa kremācija.
5.1.Dzīvnieku patversme nodrošina līķu nodošanu utilizācijai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6. Klaiņojošo dzīvnieku uzskaite.
6.1.Par klaiņojošo dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi 1 reizi mēnesī
Izpildītājs rakstiski atskaitās Pasūtītājam.

PIETEIKUMS
cenu aptaujai “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu
izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku
patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”
Pasūtītājs: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Pretendenta bankas rekvizīti
Adrese
Tālr. Nr.
E-pasta adrese
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Kontaktpersonas tālr. Nr. un e-pasta
adrese

FINANŠU - PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.
k.

Izmaksu veids

Dienas

1.

Klaiņojoša dzīvnieka
pakalpojums (suņi)

ķeršanas x

2.

Klaiņojoša dzīvnieka
pakalpojums (kaķi)

ķeršanas x

3.

Veterinārārsta pakalpojums

x

4.

Dzīvnieka barošana (darbs)

14

5.

Barība

14

6.

Inventārs

x

7.

Kaķu sterilizācija/kastrācija

x

8.

Diennakts uzturēšanās patversmē

x

9.

Utilizācija (līdz 10 kg)

x

Pakalpojuma
cena EUR bez
PVN

Kopā
EUR
bez
PVN

Kopā
EUR
ar
PVN

10.

Utilizācija (no 10-15 kg)

x

11.

Utilizācija (virs 15 kg)

x

12.

Eitanāzija (kaķi)

x

13.

Eitanāzija (suņi)

x

14.

Likme neplānotiem darbiem
dažādu dzīvnieku labturības
prasību ievērošanai

x

Finanšu piedāvājumā norādītajā summā iekļauti nodokļi ieskaitot PVN un visas ar
pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, kas saistīts ar kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nolikuma prasībām.

PAKALPOJUMU SARAKSTS, KAS APLIECINA PRETENDENTA
PIEREDZI LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ
Pasūtītājs

Līguma izpildes laiks

Īss sniegto pakalpojumu
raksturojums

PRETETNDENTA RĪCĪBĀ ESOŠĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS KAĶU UN
SUŅU ĶERŠANAI

2017. gada ___. ______________

_____________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

1.pielikums
LĪGUMA PROJEKTS
Alojā

2017.gada____________________

Alojas novada dome, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads,
reģ. Nr. 90000060032, tās priekšsēdētāja _______________ personā, kurš darbojas uz
pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
___________________, reģ. Nr._________________, juridiskā adrese:
___________________, _________________________ personā, kura darbojas uz
statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, kā arī abi kopā vai katrs
atsevišķi, turpmāk saukti Puse vai Puses,
ņemot vērā Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pantu, kurš noteic, ka vietējās
pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos
un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko
personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi, noslēdz
šādu līgumu:
Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas par samaksu ar saviem spēkiem
un līdzekļiem, saskaņā ar pakalpojumu cenrādi (Pielikums Nr. 1) un darba
uzdevumu (Pielikums Nr. 2), sniegt šādus pakalpojumus (turpmāk –
Pakalpojums):
1.1.1. Izpildītājs nodrošina Alojas novada administratīvajā teritorijā
klaiņojošo bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu
Izpildītāja
uzturētajā
dzīvnieku
patversmē-izolatorā
_________________, kas atrodas _______________________ (turpmāk
- patversme), to veterināro aprūpi un kopšanu, nepieciešamības
gadījumā - dzīvnieku eitanāziju un to līķu iznīcināšanu, kā arī
patversmē ievietoto un eitanizēto dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti.
1.1.2. Izpildītājs īsteno bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmu,
nodrošinot kaķa noķeršanu tā atrašanās vietā, veicot sterilizāciju vai
kastrāciju, diennakts uzturēšanu patversmē un nogādāšanu atpakaļ
noķeršanas vietā.
1.1.3. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina citus neplānotus
pakalpojumus, kas saistīti ar dažādu dzīvnieku labturības prasību
nodrošināšanu.
2. Līgums termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2020.gada
________ (trīs gadus) vai līdz līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā,
kurš no apstākļiem iestājas pirmais.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Pakalpojuma cenas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1, kas ir
neatņemama šī Līguma sastāvdaļas.
3.2. Šī Līguma darbības laikā Pakalpojuma kopējā summa, turpmāk – Līgumcena,
nedrīkst pārsniegt 9 999 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi

euro). Sniegto Pakalpojumu apjoms Līguma darbības laikā var būt mazāks par
Līguma 3.2. punktā noteikto Līgumcenu.
3.3. Izpildītājs apņemas līdz katra mēneša 15. datumam iesniegt Pasūtītājam rēķinu
un pieņemšanas-nodošanas aktu/-us par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem
pakalpojumiem. Izpildītājs, ņemot vērā mēnesī sniegto Pakalpojumu apjomu, ir
tiesīgs iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem un
pieņemšanas-nodošanas aktu/-us par divu mēnešu periodu līdz nākošā mēneša
15. datumam.
3.4. Pasūtītājs veic norēķinus par saņemto Pakalpojumu, pārskaitot rēķinā norādīto
summu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā 20 (divdesmit) darba dienu
laikā no rēķina un abpusēji parakstītu pieņemšanas–nodošanas akta/-u
saņemšanas.
3.5. Gadījumā, ja patversmē ievietoto dzīvnieku no patversmes izņem tā saimnieks,
dzīvnieka
īpašnieks apmaksā Izpildītājam visus ar tā dzīvnieka ķeršanu un
uzturēšanos patversmē saistītos izdevumus un Pasūtītājam par šādu gadījumu
Pakalpojums nav jāapmaksā.
3.6. Ja dzīvnieku no patversmes izņem tā saimnieks neuzrādot administratīvā
pārkāpuma protokolu, kas sastādīts par dzīvnieka klaiņošanu, Izpildītājam ir
pienākums rakstiski informēt Alojas novada pašvaldības policiju par personu, kura
ir izņēmusi dzīvnieku.
3.7. Ja dzīvnieks patversmē tiek uzturēts mazāk par 30 dienām (agresīvs, miris, u.c.),
tad Izpildītājs rēķinu par Pakalpojumu piestāda proporcionāli dienu skaitam, kuras
dzīvnieks faktiski ir atradies patversmē.
3.8. Ja patversmē tiks uzņemts kaķēns/-i vai kucēns/-i un to barojošās mātes, tad tie
atbilstoši 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 „Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai”9.1. un 20.1.punktiem, patversmē tiks
uzturēti ilgāk par 14 dienām un rēķinā tiks ietvertas izmaksas proporcionāli
uzturēšanas dienu skaitam.
4. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
4.1. Izpildītājs sniedz pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā ar savā
rīcībā esošajiem resursiem un kvalificētu personālu.
4.2. Katrs Pakalpojums tiek saskaņots starp Pusēm atsevišķi šādā veidā:
4.2.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona telefoniski, pa tālr.__________________,
pasūta Pakalpojumu Izpildītāja pilnvarotai personai;
4.2.2. katra Pakalpojuma sniegšana tiek noformēta ar pieņemšanas–nodošanas
aktu, ko paraksta Pušu pilnvarotās personas pēc Pakalpojuma sniegšanas
pabeigšanas.
4.3. Pasūtītājs pilnvaro Alojas novada pašvaldības policijas darbiniekus Pasūtītāja
vārdā veikt Pakalpojuma pasūtīšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, noformēt un
parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī
sniegt atbalstu Izpildītājam klaiņojošu dzīvnieku ķeršanā.
4.4. Izpildītājs:
4.4.1. apņemas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas uzturēt atvestos dzīvniekus.
Visus izdevumus par dzīvnieku uzturēšanu patversmē pēc 30 dienu

termiņa notecējuma, izņemot Līguma 3.9. punktā noteikto gadījumu,
sedz Izpildītājs.
4.4.2. reģistrē atvestos dzīvniekus. Ja dzīvnieks nav apzīmēts vai pēc dzīvnieka
identifikācijas datiem nav iespējams noteikt tā īpašnieku, Izpildītājs
nodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka īpašnieka meklēšanu, ievietojot
informāciju plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvērtē plašsaziņas līdzekļos
ievietoto informāciju par meklējamiem dzīvniekiem, kā arī organizē
dzīvnieku atdošanu jaunam turētājam;
4.4.3. nodrošina veterināro aprūpi un kopšanu, atbilstoši labturības un
normatīvo aktu prasībām;
4.4.4. nodrošina dzīvnieku līķu iznīcināšanu.
4.5. Izbraukums klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai vai dzīvnieku uzņemšanai patversmē
tiek saskaņots pēc Pasūtītāja izsaukuma, abpusēji pieņemamā laikā.
4.6. Tos bezsaimnieka mājdzīvniekus, kas ir smagi traumēti, ar redzamām slimības
pazīmēm un kuriem nav kakla siksnu ar apliecinājumu par to piederībai kādam
īpašniekam, Izpildītājs nogādā veterinārajā klīnikā eitanāzijai.
4.7. Izpildītājs uzņem dzīvniekus patversmē visu diennakti, bez brīvdienām.
4.8. Klaiņojošo dzīvnieku ķeršanas
pilnvarotās personas klātbūtni.

laikā

Pasūtītājs

nodrošina

pašvaldības

5. Citi noteikumi
5.1. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c.
dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Pakalpojuma
veikšanai.
5.2. Izpildītājam ir pienākums:
5.2.1. Pakalpojumu izpildīt pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Līguma noteikumiem
un noteiktajos termiņos;
5.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Pakalpojuma
izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma
izpildi.
5.3. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības tehniku, u.c.
tiesību normu un noteikumu ievērošanu.
5.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tādas radušās nepārvaramas
varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas
katastrofas, karš, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, streiks vai citi apstākļi,
kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu
laikā no to iestāšanās dienas vai dienas, kad par šādiem apstākļiem kļuvis
zināms, jāpaziņo otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu,
kas apliecina šo faktu.
5.5. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses par Līgumā noteikto saistību izpildes
kontroli ir Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos
jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv
5.6. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie
ir noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.
5.7. Puses apņemas viena otrai paziņot par adrešu, telefonu, faksa, e-pasta, bankas
rekvizītu un/vai citas svarīgas kontaktinformācijas izmaiņām. Ja kāda no Pusēm

nav savlaicīgi par to paziņojusi, tad uzskatāms, ka otra Puse savas saistības ir
izpildījusi, izmantojot šajā Līgumā minēto informāciju.
5.8. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību
pārņēmējiem.
5.9. Visi strīdi un domstarpības saistībā ar šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp
Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību
normām.
5.10. Līguma nodaļu virsraksti lietoti tikai atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti
Līguma noteikumu interpretācijai.
5.11. Līgums uzrakstīts uz četrām lapām, ar pielikumiem uz trīs lapām, kopā septiņas
lapas, divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5.12. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir pievienoti divi pielikumi:
5.12.1. Pielikums Nr.1 – Izpildītāja Pakalpojuma cenas uz ___ lp.;
5.12.2. Pielikums Nr.2 – Darba uzdevums uz ___ lp.;
6. Pušu rekvizīti un paraksti

Alojas novada dome
Reģ. Nr. 90000060032
Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas
novads, LV-4064
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV12HABA0551026085817
Bankas kods: HABALV22

Izpildītājs
Reģ. Nr.
Adrese:
Banka:”
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