LĪGUMS Nr.
par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
Rīga

Datums skatāms laika zīmogā

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, nodokļu maksātāja kods:
LV90000064161, adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras
vārdā saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 23. panta pirmo daļu, 17. panta pirmo daļu,
otrās daļas 1.punktu un Zemkopības ministrijas 2016. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 472-p “Par
valsts civildienesta attiecību pagarināšanu ar Daci Lucauu” rīkojas valsts sekretāre Dace Lucaua
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” tās valdes locekļa Antanas Makarevičius
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, bet
Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā abi kopā saukti par „Līdzējiem”,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, likuma
„Par atbilstības novērtēšanu” 6. pantu un Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta trešo daļu,
lai nodrošinātu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to
piekabju, maināmo velkamo mašīnu (iekārtu) atbilstības novērtēšanu par to, vai pastāv draudi
cilvēka veselībai, drošībai, videi vai citām sabiedrības interesēm, ievērojot saimnieciskajam
gadam valsts budžeta apakšprogrammā 21.02.00. „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un
valsts uzraudzība lauksaimniecībā” paredzēto finansējumu, noslēdz šādu līgumu.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.2.9.

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs uzņemas:
nodrošināt Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to
piekabju, maināmo velkamo mašīnu (iekārtu) atbilstības novērtēšanu, lai konstatētu, vai
ir ievērotas transportlīdzekļu atbilstības prasības;
novērtēt lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to
piekabju atbilstību saskaņā ar:
likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 16. un 17. pantu, likuma „Par piesārņojumu” 11.
panta pirmo daļu;
Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 770 „Traktortehnikas un
tās piekabju pārbūves noteikumi”;
Ministru kabineta 2016. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 731 “Individuālo
lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi”;
Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 535 „Lauksaimniecībā vai
mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas noteikumi”;
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.195 “Mašīnu drošības
noteikumi”;
Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”;
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.30 “Noteikumi par
traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulu (ES) Nr. 167/2013 par
lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus
uzraudzību;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 2016/1628 par
prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru
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gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko
groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu
97/68/;
1.2.10. LVS 449:2018 “Traktori, pašgājējmašīnas un tās piekabes grupas, definīcijas”
1.2.11. LVS 87:1997 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas”.
1.3. izpildot līguma 1.2. punktā noteikto, izsniegt lauksaimniecības vai mežsaimniecības
izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo mašīnu (iekārtu)
īpašniekam, turētājam vai ražotājam atzinumu par lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo mašīnu (iekārtu)
atbilstību nacionālajām vai Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām līguma
1. pielikumā noteiktajā apjomā.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Līguma izpilde tiek finansēta no saimnieciskajam gadam apakšprogrammā 21.02.00.
„Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”
paredzētā finansējuma 45 587 eiro (četrdesmit pieci tūkstoši piecsimt astoņdesmit
septiņi eiro un 0 centi), ievērojot finanšu līdzekļu pieejamības grafiku pa ceturkšņiem
(2. pielikums) un šim līgumam pievienoto pasākumu kompleksa izmaksu tāmi
(1. pielikums).
Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārskaita līguma summas
daļu par attiecīgo ceturksni saskaņā ar finanšu līdzekļu pieejamības grafiku
(2. pielikums).
Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs konkrēto summu pārskaitījis uz
Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
Ja Izpildītājs nav izpildījis rezultatīvo rādītāju plānu 2022. gadam (4. pielikums),
Pasūtītājs veic pārrēķinu par 2022. gadu ar Izpildītāju pēc tam, kad Izpildītājs un
Pasūtītāja pārstāvis ir parakstījis gada darbu nodošanas un pieņemšanas aktu (5.
pielikums);
Ja Pasūtītājs secina, ka Izpildītājs sniedzis nepareizu vai nepatiesu informāciju,
Pasūtītājs sagatavo aktu par konstatējumiem.
3.

LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītāja tiesības:
3.1.1. šī līguma saistību izpildes laikā pārliecināties, pieaicinot arī speciālistus un ekspertus,
par to, vai šī līguma priekšmets tiek īstenots saskaņā ar līgumā noteikto;
3.1.2. vienpusēji pārskatīt un mainīt kopējo šajā līgumā noteikto summu, un Izpildītājam nav
tiesības pret to iebilst, ja tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas saistīti ar valsts
budžeta līdzekļu piešķiršanu saimnieciskajam gadam un Pasūtītājam pieejamo finanšu
līdzekļu apmēru.
3.2. Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. šajā līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā samaksāt Izpildītājam par šī līguma izpildi;
3.2.2. ja Pasūtītājs nesamaksā šajā līgumā noteiktajā termiņā, tad no nākamā ceturkšņa
1. datuma maksājami nokavējuma procenti 2,0% ceturksnī no nesamaksātās summas, ja
Izpildītājs to rakstveidā ir atsevišķi pieprasījis;
3.2.3. sadarboties ar Izpildītāju un sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo un
pieejamo informāciju par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu projektiem
traktortehnikas un tās atbilstības novērtēšanas jomā;
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3.2.4. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja gada darbu nodošanas un pieņemšanas akta un
ceturkšņa darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas novērtēt šī līguma izpildi,
iebildumus nosūtot Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā;
3.2.5. izvērtēt Izpildītāja iesniegtos paskaidrojumus par pasūtījuma izpildi 10 (desmit) dienu
laikā pēc Izpildītāja iebildumu saņemšanas.
3.3. Izpildītāja pienākumi:
3.3.1. uzņemties pilnu atbildību par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu tikai šī līguma
priekšmeta izpildei;
3.3.2. Pasūtītāja pārstāvim iesniegt rēķinu avansa maksājuma saņemšanai saskaņā ar līguma
2. pielikuma finanšu līdzekļu pieejamības grafiku līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša
20. datumam.
3.3.3. par pirmo, otro un trešo ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 10. datumam,
par ceturto ceturksni – līdz šī ceturkšņa pēdējā mēneša 20. datumam sniegt pārskatu par
šī līguma izpildi un Pasūtītāja pārstāvim iesniegt ceturkšņa darbu nodošanas un
pieņemšanas aktu par rezultatīvo un finanšu rādītāju izpildi (3. pielikums);
3.3.4. Pasūtītāja pārstāvim līdz gada pēdējam mēneša 20. datumam iesniegt gada darbu
nodošanas un pieņemšanas aktu (5. pielikums);
3.3.5. jebkurā brīdī pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas nekavējoties nodrošināt
Pasūtītājam informāciju par šī līguma izpildes gaitu;
3.3.6. 5 (piecu) dienu laikā pēc iebildumu saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja precizēt darbu
nodošanas un pieņemšanas aktu vai citus dokumentus un atkārtoti tos iesniegt
Pasūtītājam;
3.3.7. šī līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Izpildītājs avansā saņemto
summu apņemas atmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska
pieprasījuma saņemšanas;
3.3.8. Izpildītājs nodrošina to savu struktūrvienību akreditāciju un akreditācijas uzturēšanu
atbilstošajā jomā, kuru darbs būs saistīts ar šī līguma izpildi.
3.4. Izpildītāja tiesības:
3.4.1. Izpildītāja līguma saistības ir uzskatāmas par izpildītām, ja gada darbu nodošanas un
pieņemšanas aktā (5. pielikums) ir pieļautas atkāpes ne vairāk kā 25% no rezultatīvajiem
rādītājiem (4. pielikums) salīdzinājumā ar plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet
pārpildītie rezultatīvie rādītāji naudas izteiksmē kompensē neizpildīto rezultatīvo
rādītāju neizpildi;
3.4.2. iesniegt rakstiskus paskaidrojumus 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja iebildumu
saņemšanas dienas, jo citādi tiek pieņemts, ka Izpildītājam nav pretenziju.
4.
4.1.

4.2.

NEPĀRVARAMA VARA

Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumā paredzēto saistību pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja tā pēc līguma noslēgšanas radusies tādas nepārvaramas varas vai ārkārtēju
apstākļu dēļ, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā vienam Līdzējam ir nekavējoties rakstveidā
jāinformē par to otrs Līdzējs, pēc pieprasījuma pievienojot arī kompetentas institūcijas
izziņu par šādu apstākļu iestāšanos, un jānorāda, kādā termiņā pēc attiecīgā Līdzēja
uzskata ir iespējama un paredzama šim Līdzējam līgumā paredzēto saistību izpilde. Ja
Līdzējs, kam saskaņā ar šo punktu ir uzlikts informēšanas pienākums, to neizdara, tas
sedz otram Līdzējam zaudējumus, kas radušies līguma neizpildes dēļ.
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5.

CITI NOTEIKUMI

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2022. gada
31. decembrim un Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līgumu var izbeigt, ja viens Līdzējs rakstveidā paziņo par to otram Līdzējam vismaz
30 dienas pirms paredzamās līguma izbeigšanas.
5.3. Pasūtītāja pārstāvis, kam ir arī piešķirtas tiesības parakstīt ceturkšņa nodošanas un
pieņemšanas aktu par rezultatīvo un finanšu rādītāju izpildi, gada darbu nodošanas un
pieņemšanas aktu, kā arī aktu par konstatējumiem saistībā ar līguma izpildi ir Zemkopības
ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktors.
5.4. Līdzēji apliecina, ka līguma saturs un nozīme tiem ir saprotams, tie atzīst līgumu par
pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaikus paziņo, ka tas slēgts labprātīgi bez maldiem,
viltus un spaidiem, pilnībā un vienpusīgi ievērojot Līdzēju patieso gribu un intereses.
5.5. Līdzēji vienojas, ka strīdi tiks risināti pārrunu ceļā, bet, ja 20 (divdesmit) dienu laikā nav
panākts risinājums, tad strīds risināms Latvijas Republikas normatīvo aktos noteiktajā
kārtībā.
5.6. Šo līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem izdarot rakstiskus grozījumus līgumā, kuri
līdz ar to abpusēju parakstīšanas dienu kļūs par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.7. Ja viens no Līdzējiem maina rekvizītus, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā par to rakstiski paziņo otram Līdzējam, nosūtot attiecīgo informāciju uz
šajā līgumā norādīto juridisko adresi.
5.8. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 (četrām) lappusēm ar
5 (pieciem) pielikumiem, kopā ar pielikumiem – uz 9 (deviņām) lappusēm. Līguma
pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
5.9. Viens šī līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Zemkopības ministrija

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ. Nr. 90000064161
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV35TREL2160317044000

Priekuļi, Priekuļu pagasts
Cēsu novads, Dārza 12, LV-4126
Reģ. Nr. 40003025542
Valsts kase, kods TRELL22
Konts LV88TREL9160120000000

_______________________
D. Lucaua

___________________________
A. Makarevičius

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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