KRĀSOŠANAS LĪGUMS NR.: GMH - ___ - ___
M-Sola,

20__ . gada __ . _______________

SIA „GM HELICOPTERS”, reģistrācijas numurs 40003672025, juridiskā adrese
"M-Sola", Dzelmes, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV-5022, Latvija, tās
valdes priekšsēdētāja Aivara Bebriša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,
(turpmāk tekstā “Izpildītājs”) no vienas puses un
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(turpmāk tekstā “Pasūtītājs”) no otras puses (abi kopā saukti par “Pusēm”), noslēdz šo
līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. PUŠU PIENĀKUMI
1.1. Izpildītājs apņemas pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem,
ierīcēm un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, veikt 1. un 2.
pielikumā minētos darbus 1. pielikumā minētajam objektam (turpmāk tekstā
“Objekts”) un saudzīgi izturēties pret Objektu.
1.2. Pasūtītājs:
1.2.1. Pasūtītājs apstiprina, ka viņš ir īpašnieks vai īpašnieka pilnvarots pasūtīt
Objekta krāsošanu un ka Pasūtītājs sedz izmaksas, kas var rasties, ja sniegta
maldinoša informācija par Objekta īpašnieku un / vai pilnvaru.
1.2.2. Pasūtītājs apņemas pēc līguma saņemšanas un parakstīšanas vienu līguma
eksemplāru 5 darba dienu laikā nogādāt Izpildītājam, pretējā gadījumā līgums var tikt
uzskatīts par nederīgu un anulētu.
1.2.3. Pasūtītājs apstiprina, ka viņš saprot, ka Izpildītājs neuzsāks pakalpojumu
sniegšanu pirms avansa maksājuma saņemšanas.
1.2.4. Pasūtītājs apstiprina, ka pirms Objekta pārvietošanas vai krāsošanas sākuma
Izpildītājam ļaus veikt detalizētu Objekta redzamo bojājumu fotografēšanu vai
atzīmēšanu un ka Pasūtītājs parakstīs detalizētu aprakstu (3. pielikums) par Objekta
redzamajiem bojājumiem. Šie attēli un informācija par bojājumiem ir konfidenciāla,
ja vien Pasūtītājs neapgalvo un neceļ prasību, ka dokumentētie bojājumi radušies
Objekta transportēšanas vai krāsošanas rezultātā.
1.2.5. Pasūtītājs apņemas neizrīkot Izpildītāja darbiniekus, nenoraidīt tos, nepieprasīt
no tiem papildus darbu, neatņemt caurlaides un nekādā citā veidā ar savu darbību
nekavēt darbu izpildi noteiktajā termiņā.
1.2.6. Pasūtītājs apņemas samaksāt avansu, pieņemt Izpildītāja veiktos darbus un
samaksāt galējā rēķinā noteikto summu līgumā noteiktajā apmērā un termiņā.

2. SAISTĪBU IZPILDE, TERMIŅI UN PASŪTĪJUMA IZMAIŅAS
2.1. Izpildītājs darbu veic ar specializētiem materiāliem, un darbs tiek izpildīts
profesionāli un laicīgi, vadoties pēc 1., 2. un 4. pielikumā minētajām norādēm,
izņemot, ja darba kvalitatīvākai izpildei, vadoties pēc Izpildītāja zināšanām un
pieredzes, kā arī apstākļu analīzes, tiek veiktas rakstiskas abu Pušu parakstītas
izmaiņas pakalpojumos un to izpildes termiņā. Ja Pasūtītājs atsakās parakstīt
Izpildītāja ierosinātu izmaiņu pieprasījumu un tādējādi liek Izpildītājam veikt
nekvalitatīvu darbu, tad Izpildītājam ir tiesības pārtraukt šo līgumu un Pasūtītājam ir
pienākums samaksāt Izpildītājam par līdz līguma laušanas brīdim paveikto darbu.
2.2.Līguma izpildes termiņš, pasūtīto darbu skaits un apjoms var tikt samazināts vai
palielināts uz rakstveida vienošanās pamata, ko noslēdz pēc Izpildītāja ieteikuma vai
Pasūtītāja ierosinājuma. Pasūtīto darbu skaits un apjoms var tikt samazināts tikai tādā
gadījumā, ja iepriekš pasūtītais darbs, ko Pasūtītājs vēlas atcelt, vēl nav iesākts.
Pasūtītājs Izpildītāja noteiktā laikā un apmērā veic izmaiņām nepieciešamo izdevumu
apmaksu, ja tas noteikts vienošanās parakstīšanas laikā.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līgumcena ietver nepieciešamā profesionālā darbaspēka, transporta, darbarīku,
ierīču un materiālu izmaksas un var mainīties, ja darbu apjoms uz abpusējas
vienošanās pamata tiek mainīts.
3.2. Lai nodrošinātos ar darba izpildei pietiekamu materiālu daudzumu, Izpildītājs var
pasūtīt un 4. pielikumā norādīt vairāk materiālus nekā nepieciešams darba izpildei.
Pāri palikušie materiāli nemaina Līgumcenu, tomēr tie pēc darba izpildes nonāk
Pasūtītāja īpašumā.
3.3. Līgumcena ir galējā rēķina cena un tā var atšķirties no 4. pielikumā noteiktās
kopējās summas, ja darbu apjoms uz abpusējas vienošanās pamata tiek mainīts.
3.4. Pasūtītājs pēc tāmes (4. pielikums) saņemšanas 5 darba dienu laikā veic avansa
maksājumu tāmē noteiktajā apmērā.
3.5. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs Pasūtītājam
nodod galējo rēķinu, kura apmaksa veicama 5 darba dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.

4. SAISTĪBU ATRUNA
4.1. Izpildītājs nav atbildīgs, ja Objektam transportēšanas vai krāsošanas laikā rodas
bojājumi ārpus Izpildītāja kontroles esoša cēloņa vai apstākļu dēļ.
4.2. Izpildītājs nav atbildīgs apsegt Objektu pārvietošanas laikā, ja Pasūtītājs nav
nodrošinājis piemērotu pārsegu.

4.3. Izpildītājs neiedarbina un nevada Objektu, tāpēc Izpildītājs informē un Pasūtītājs
piekrīt, ka Izpildītājs nav atbildīgs par Objekta funkcijas pasliktinājumu vai Objekta
tehnisko nolietojumu.
4.4. Izpildītājs nav krāsošanai nepieciešamo materiālu izplatītājs un nesniedz garantiju
izmantotajiem materiāliem. Izpildītājs ir informējis Pasūtītāju, un Pasūtītājs piekrīt, ka
krāsas tonis un intensitāte laika gaitā var mainīties.

5. DATU AIZSARDZĪBA
5.1. Puses piekrīt, ka par konfidenciālu uzskatāma informācija, kas ietver: tehniskus
datus un informāciju par patentētām idejām, to autortiesībām un aroda noslēpumiem,
eksistējošiem vai iecerētiem produktiem un pakalpojumiem, programmatūrām,
plāniem, izpēti un izveidi, ražošanu, izmaksām, gūstamo labumu un peļņu, finansēm
un finanšu aplēsēm, pircējiem, klientiem, mārketingu un pašreizējiem vai nākotnes
biznesa plāniem un modeļiem, neatkarīgi no tā, vai šāda informācija nodošanas brīdī
ir vai nav uzsvērta kā konfidenciāla.
5.2. Papildus iepriekš minētajam, konfidenciāla informācija ietver, un Pusēm ir
pienākums aizsargāt citu konfidenciālu vai slepenu informāciju, ko informācijas
sniegšanas brīdī ir rakstiski iesniegusi jebkura no Pusēm un apzīmējusi kā
konfidenciālu (vai ar jebkuru citu līdzīgu apzīmējumu).
5.3. Puses ierobežo piekļuvi konfidenciālai informācijai, un piekļuve tai ir iespējama
direktoriem, ierēdņiem, partneriem, biedriem un darbiniekiem, kuriem piekļuve šai
informācijai ir nepieciešama šī līguma saistību izpildei, tomēr viņi konfidenciālo
informāciju neatklāj nevienai trešajai pusei bez iepriekšēja otrās Puses rakstiska
apstiprinājuma.
5.4. Izpildītājam nav pienākums aizsargāt informāciju: ja tā bija Izpildītāja rīcībā
pirms pasūtījuma saņemšanas, ja tā kļūst zināma sabiedrībai no Izpildītāja neatkarīgu
iemeslu dēļ, ja Izpildītājs informāciju ir likumīgi ieguvis no trešās puses, kurai nav
konfidencialitātes pienākumu pret Pasūtītāju, kā arī ja informācija vai tās slēpšana ir
pretrunā ar likumiem.

6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī un paliek spēkā līdz abpusējai saistību
izpildei.
6.2. Līguma papildinājumiem un izmaiņām jābūt rakstiskiem un abu Pušu pārstāvju
parakstītiem.
6.3. Šis līgums ir pakļauts Latvijas likumdošanai. Jebkura tiesas prāva notiek Latvijā,
ja vien Izpildītājs neizsaka citu gribu. Uzvarētājai pusei ir tiesības atgūt visus ar tiesu
saistītos izdevumus.

6.4. Šis līgums ir sastādīts divos vienādos eksemplāros uz četrām lapām, ko paraksta
abas Puses.
6.5. Zemāk parakstījušies apstiprina, ka viņiem ir tiesības rīkoties Pušu vārdā, ka ir
izlasījuši un sapratuši līguma noteikumus un ka brīvprātīgi pieņem Līgumā minētos
pienākumus un saistības.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Datums: _______________________

Datums: ________________________

Uzņēmums: ____________________

Uzņēmums:
GM HELICOPTERS, SIA

_______________________________
Adrese: ________________________
_______________________________

Adrese: M-SOLA, Dzelmes,
Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,
LV-5022, Latvija

Vārds, uzvārds: _________________

Vārds, uzvārds: Bebrišs Aivars

Paraksts: ______________________

Paraksts: _______________________

Z.V.:

Z.V.:

1. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
PASŪTĪJUMA VEIDLAPA
Lūdzu, rakstiet ar lielajiem burtiem un aizpildiet kvadrātiņus pēc parauga:
, ,  aizpildīti kvadrātiņi - zemāk parakstījies vēlas, lai pakalpojums tiktu veikts,
 tukšs kvadrātiņš - zemāk parakstījies nevēlas, lai tiktu veikts noteiktais pakalpojums.

Pasūtītājs vēlas, lai tiktu veikti pakalpojumi Objektam (Objekta pilns nosaukums):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Transportēšana
Izpildītājs veic:
 Objekta transportēšanu no: __________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________ uz krāsošanai piemērotu vietu (Izpildītāja atrašanās vietu)
 Objekta transportēšanu pēc krāsošanas no Izpildītāja atrašanās vietas uz: ______________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Koordinatora vārds, uzvārds un telefona numurs (saņemšanai un piegādei): ______________
________________________________________________________________________

Materiāli un aprīkojums
Izpildītājs veic:
 Sekojošu materiālu un aprīkojuma saskaņošanu ar Pasūtītāju:
 Kompresors un krāsas izsmidzinātājs
 Ķīmiskie un / vai mehāniskie krāsas noņēmēji
 Šķīdumi virsmu attīrīšanai
 Aizsarglente un papīrs
 Gruntējums
 Krāsas tips:
 Emaljas krāsa
 Akrilnitrīta emaljas krāsa
 Poliuretāna krāsa
 Cita (precizējiet) ___________________________________
 Krāsas atšķaidītājs, katalizators, cietinātājs
Pasūtītājs:

Z.V.:

Sagatavošanās
Izpildītājs veic:
 Rūsas noņemšanu
 Noņemamo rotājumu noņemšanu līdz krāsošanas pabeigšanai
 Krāsas notīrīšanu:
 Ar ķīmiskiem līdzekļiem
 Mehāniski
 Krāsas notīrīšanu līdz:
 Metālam
 Iepriekšējam gruntējumam
 Pietiekoši, lai jaunā krāsa varētu pieķerties
 Virsmu attīrīšanu no taukvielām
 Nekrāsojamo virsmu noklāšanu ar aizsarglenti un papīru
Gruntēšana
Izpildītājs veic:
 Virsmu gruntēšanu
 Gruntēto virsmu slīpēšanu
 Gruntēto virsmu attīrīšanu no putekļiem un taukvielām
Krāsošana un darba pabeigšana
Izpildītājs veic:
 Krāsas izsmidzināšanu uz Objekta
 Lakas izsmidzināšanu uz Objekta
 Noņemamo rotājumu novietošanu tiem paredzētajās vietās
Izpildītājs darbus pabeidz līdz _________________________________ (vēlamais datums)
Pasūtītājs:

Z.V.:

2. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
OBJEKTA VĒLAMĀ KRĀSOJUMA SKICE
AR NORĀDĪTIEM KRĀSU KODIEM PĒC RR VAI RAL KATALOGA

Zemāk parakstījies apstiprina, ka viņam ir tiesības rīkoties Pasūtītāja uzdevumā.

Pasūtītājs:

_____________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Z.V.:

3. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
OBJEKTA ATTĒLI VAI SKICES
UN OBJEKTA REDZAMO BOJĀJUMU APRAKSTS
OBJEKTA SAŅEMŠANAS BRĪDĪ

Zemāk parakstījušies apstiprina, ka attēlos / skicēs attēlotie bojājumi ir redzami uz
Objekta pirms Objekta transportēšanas un / vai krāsošanas, kā arī apstiprina, ka
viņiem ir tiesības rīkoties Pušu vārdā.
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

_____________________________

_____________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.V.:

Z.V.:

Nr.

Bojājuma apraksts

Atrašanās vieta

Redzamos bojājumus redzēja, uzņēmumus veica un tabulu aizpildīja:

_____________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Zemāk parakstījies apstiprina, ka viņam ir tiesības rīkoties Pasūtītāja vārdā.
Zemāk parakstījies apstiprina, ka saņemšanas brīdī Objektam bija novērojami iepriekš
minētie bojājumi un ka jebkuri apgalvojumi par to, ka dokumentēto bojājumu pirms
transportēšanas vai krāsošanas Objektam nebija, ir nepatiesi.

Pasūtītājs:

_____________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Z.V.:

4. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
PRIEKŠAPMAKSAS RĒĶINS
Rekvizīti
Nr.

Prece vai pakalpojums

Izpildes laiks

Bez PVN
PVN (21%)
Kopā:
Avansa maksājums ___% apmērā:

Summa

5. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA IZMAIŅĀM NR.: ________
Pasūtītājs / Izpildītājs lūdz un Izpildītājs / Pasūtītājs piekrīt veikt sekojošas izmaiņas līgumā:

Ar parakstiem Puses apstiprina, ka ir izlasījušas un sapratušas šo vienošanos un
brīvprātīgi uzņemas tajā minētos pienākumus un saistības.
Zemāk parakstījušies apstiprina, ka viņiem ir tiesības rīkoties Pušu vārdā.
Pasūtītājs:

_____________________________

Izpildītājs:

_____________________________

(paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.:

(paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.:

6. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
SNIEGTO PAKALPOJUMU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
Pasūtītājs un Izpildītājs konstatē sekojošo:
Pakalpojumi tika veikti saskaņā ar 20___. gada ___. _________________ (datums) noslēgtā
līguma Nr.: GMH-___-___ noteikumiem.
Līgumā noteiktos pakalpojumus veica _________________________ (vārds, uzvārds)
Pakalpojumu izpildes laiks: no 20___. gada ___. _________________ (datums)
līdz 20___. gada ___. _________________ (datums)

Zemāk parakstījušies apstiprina, ka viņiem ir tiesības rīkoties Pušu vārdā un ar
parakstiem apstiprina, ka pieņemšanas – nodošanas akts ir patiess.

Pasūtītājs:

_____________________________

Izpildītājs:

_____________________________

(paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.:

(paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.:

7. pielikums līgumam Nr.: GMH - ___ - ___
Datums: _____________________
GALĒJAIS RĒĶINS
Rekvizīti
Nr.

Prece vai pakalpojums

Izpildes laiks

Bez PVN
PVN (21%)
Kopā:
20___. gada ___._________ veiktais avansa maksājums:
Summa apmaksai:

Summa

