
LĪGUMS PAR PELDOŠO LĪDZEKĻU STĀVVIETU Nr. 1-16/xx 

 
Salacgrīva, xx.06.2021.  

 
Salacgrīvas  ostas pārvalde, pārvaldnieka Ivo Īstenā personā, kurš darbojas 

saskaņā ar Salacgrīvas ostas pārvaldes Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pakalpojuma 
sniedzējs”, no vienas puses,  

un 
 

xxxxxxxxx, reģ.Nr. xxxxxxxxx (privātpersonām p.k. xxxxxxxx), (tālāk tekstā 
“Pakalpojuma saņēmējs”) no otras puses, bet abas kopā turpmāk Puses, noslēdza šo līgumu 
par sekojošo: 
 

 

1. Līguma priekšmets. 
 
1.1. Pakalpojuma sniedzējs pēc Pakalpojuma saņēmēja lūguma ierāda patstāvīgu vasaras 

sezonas stāvvietu Pakalpojuma saņēmēja peldošā līdzekļa  xxxxxxxx, VRN xxxxxxx, 
garums xxxxxx metri, novietošanai pie peldošās jahtu piestātnes Salacgrīvas jahtu 
ostā. 

1.2. Ar vārdu "Stāvvieta" saprot pastāvīgu vietu pie peldošās piestātnes, iespēju saņemt 
dzeramo ūdeni un elektrības pieslēgumu. 

1.3. Šo līgumu slēdz, ja tā termiņš tiek plānots ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi no līguma 
noslēgšanas dienas. 

 
2. Līguma termiņš, samaksas kārtība. 
 
2.1. Līgums tiek noslēgts uz laiku no xxxx.06.2021. līdz  xxxxx.11.2021. 
2.2. Līguma summa par peldlīdzekļa stāvvietu ir xxxx EUR un xxxx EUR 21% PVN, kopā 

xxxx EUR mēnesī. (maksa atkarīga  no peldlīdzekļa garuma. Līdz 6 m – 40 EUR mēnesī, 
virs 6 m – 80 EUR mēnesī, summas ieskaitot PVN). 

2.3. Pakalpojuma saņēmējs maksu par citiem pakalpojumiem Salacgrīvas jahtu ostā veic 
saskaņā ar noteiktajiem izcenojumiem, ar kuriem var iepazīties www.salacgrivaport.lv  .  

2.4. Par peldlīdzekļa stāvvietu tiek noteikta sekojoša samaksas kārtība: 
2.4.1. Pakalpojuma sniedzējs izraksta rēķinu, un Pakalpojuma saņēmējs mēneša maksu 

par stāvvietas izmantošanu pilnā apmērā samaksā pirms peldlīdzekļa novietošanas 
pie peldošās piestātnes.  

2.4.2.   Par katru nākamo mēnesi Pakalpojuma sniedzējs izraksta un nosūta rēķinu 
Pakalpojuma saņēmējam vismaz 10 dienas pirms tekošā mēneša beigām, un 
Pakalpojuma saņēmējs maksā maksu pilnā apmērā ne vēlāk kā 5 dienas pirms 
tekoša mēneša beigām. 

2.4.3.  Ja netiek ievērots pušu līguma 4.1.punkts, tad Pakalpojuma saņēmējs maksā 
Pakalpojuma sniedzējam soda naudu 10 % apmērā no rēķina summas, kas jāapmaksā 
5 dienu laikā no soda naudas rēķina saņemšanas. 

2.5. Par citiem pakalpojumiem Pakalpojuma saņēmējs maksā pirms pakalpojuma 
saņemšanas. Ja samaksa nav veikta, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nesniegt 
nepieciešamo pakalpojumu vai aizliegt Pakalpojuma saņēmējam izmantot noteiktu 
ostas infrastruktūru.  

2.6. Pakalpojuma sniedzējam, ja tam ir pamatots iemesls, piemēram: tehnisku iemeslu dēļ, 
Pakalpojuma saņēmēja jebkādi tam paredzētie maksājumu parādi pret Pakalpojuma 

http://www.salacgrivaport.lv/


sniedzēju,  sliktas reputācijas dēļ, ir tiesības atteikt sniegt Pakalpojumu saņēmējam 
pakalpojumus Salacgrīvas ostā. 

2.7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties, bez brīdinājuma, lauzt līgumu: 
2.6.1.  Ja Pakalpojuma saņēmējs līgumā noteiktajos termiņos neveic tam notiektos 

maksājumus; 
2.6.2.  Ja Pakalpojuma saņēmējs pārkāpj šī līguma 4.3., 4.4., 4.5., 4.11.punktus 

noteikumus; 
2.6.3.  Ja Pakalpojuma saņēmējs sistemātiski vai ļaunprātīgi pārkāpj citus līguma 

noteikums, sabiedrisko kārtību, vairākkārtīgi nodod līguma 3.3. un 3.4.punktā 
minēto pieejas kodu vai kodu kartes citai (ām) personai (ām). 

2.8. Abas līgumslēdzēja puses var lauzt šo līgumu, informējot viena otru ne vēlāk kā 15 
dienas līdz līguma laušanai. 

2.9. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski,  ir derīgi bez paraksta un tiek nosūtīti Pakalpojuma 
saņēmējam uz e-pastu xxxxxxxxxxxxx. 

 
3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi. 

 
3.1. Pakalpojuma sniedzējs ierāda Pakalpojuma saņēmējam maksas stāvvietu peldošajam 

līdzeklim un nodrošina viņam iespēju izmantot esošās infrastruktūras pakalpojumus. 
3.2. Pakalpojuma sniedzējs, slēdzot līgumu par peldlīdzekļa stāvvietu, izsniedz 

Pakalpojuma saņēmējam pieejas kodu peldošo jahtu piestātnes vārtiem. Pakalpojuma 
saņēmējam ir aizliegts pieejas kodu nodot citai personai. Sods par pieejas kodu nodot 
citai personai – 10 EUR. 

3.3. Ja Pakalpojuma saņēmējs izmanto citus pakalpojumus (infrastruktūru) Salacgrīvas 
jahtu ostā, tad, pēc samaksas saņemšanas, Pakalpojuma sniedzējs nodod 
Pakalpojuma saņēmējam lietošanā koda karti pakalpojuma (infrastruktūras) 
piekļūšanai, ja tas attiecas uz saņemamo pakalpojumu. Pēc līguma beigām vai 
pakalpojuma saņemšanas Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums nodot koda karti 
Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma saņēmējam ir aizliegts koda karti nodot citai 
personai. Sods par kartes neatgriešanu vai pazaudēšanu, vai nodošanu citai personai 
– 10 EUR. 

3.4. Pakalpojuma sniedzējs nav materiāli atbildīgs par Pakalpojuma saņēmēja un ar 
Pakalpojuma saņēmēju saistīto personu materiālo vērtību saglabāšanu, kas atrodas 
Salacgrīvas jahtu teritorijā, tai skaitā par bojājumiem peldlīdzeklim, Pakalpojuma 
saņēmēja un saistīto personu piederošai mantai un inventāram ne Pakalpojuma 
sniedzēja vainas dēļ.  

 
4. Pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi. 
 
4.1. Pakalpojuma saņēmējam ir savlaicīgi jāapmaksā rēķini Pakalpojuma sniedzējam par 

peldošā līdzekļa stāvvietu un citiem pakalpojumiem, ja tādus tas izmanto. 

4.2. Pakalpojuma saņēmējam ir jāiesniedz Pakalpojuma sniedzējam peldošā līdzekļa 
komandas saraksts un kapteiņa vai īpašnieka pilnvaroto personu saraksts, kurām 
kapteiņa vai īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē ir tiesības atrasties uz peldošā 
līdzekļa, un ar kuriem Pakalpojuma sniedzējam nepieciešamības gadījumā ir iespējams 
sazināties. 

4.3. Pakalpojuma saņēmējs nav tiesīgs veikt izmaiņas Pakalpojuma sniedzēja piestātņu 
un cita aprīkojuma konstrukcijā. 

4.4. Pakalpojuma saņēmējs ir materiāli atbildīgs gadījumā, ja viņa vainas dēļ tiek sabojāts 
Pakalpojuma saņēmējam piederošais īpašums, vai nodarīti cita veida zaudējumi. Šajā 



gadījumā Pakalpojuma sniedzējam būs tiesības aizturēt Pakalpojuma saņēmēja 
peldošo līdzekli līdz konflikta abpusējam atrisinājumam.  

4.5. Pakalpojuma saņēmējs ir materiāli atbildīgs par nodarīto kaitējumu apkārtējai videi 
un Pakalpojuma sniedzēja īpašumam, piemēram: degvielas, eļļas, krāsu u.c. kaitīgu 
ķīmisko vielu, tualetes, sadzīves ūdeņu, sateču ūdeņu un cita veida piesārņojuma 
izliešanu vai nopludināšanu Salacgrīvas ostas teritorijā – neatkarīgi, vai tā ir 
sauszeme vai akvatorija, par citu veidu atkritumu izmešana ostas akvatorijā vai tam 
neparedzētā vietā. Par šādu pārkāpumu Pakalpojuma saņēmējs maksā Pakalpojuma 
sniedzējam soda naudu 500 EUR par vienu reizi, un tam iestājas atbildība saskaņā 
ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 

4.6. Pakalpojuma saņēmējam ir jāapgādā peldošais līdzeklis ar nepieciešamo aprīkojumu 
peldošā līdzekļa pietauvošanai. Attauvojoties ir aizliegts atstāt pietauvošanās galus 
ūdenī piesietus pie enkurbojas. 

4.7. Pie ievērojamas laika apstākļu pasliktināšanās, ko sniedz plašsaziņas līdzekļi (radio, 

televīzija u.c.) Pakalpojuma saņēmējam vai viņa pilnvarotajai personai ir jāsazinās ar 
Pakalpojuma sniedzēja atbildīgo personu, lai saņemtu informāciju par stāvokli 
piestātnē, un nepieciešamības gadījumā nekavējoties personīgi jāierodas uz savu 
peldošo līdzekli. 

4.8. Pakalpojuma saņēmējs, ciktāl tas ir tehniski iespējams, izmantojot personīgos 
līdzekļus, spēkus un iespējas, nodrošina sava īpašuma saglabāšanu un drošību 
Pakalpojuma sniedzēja piestātnē un ostas teritorijā. 

4.9. Pakalpojuma saņēmējs ir personīgi atbildīgs par sava peldošā līdzekļa pareizu tehnisko 
ekspluatāciju, tā pareizu pietauvošanu pie peldošās jahtu piestātnes. 

4.10. Pakalpojuma saņēmējs ir personīgi atbildīgs par sava peldošā līdzekļa tehnisko 
atbilstību LR likumdošanā noteiktajām normām un Salacgrīvas ostas noteikumiem. 

4.11. Pakalpojuma saņēmējs ir atbildīgs par Salacgrīva jahtu ostas un ar to saistīto 
pakalpojumu kārtības noteikumu ievērošanu, Salacgrīvas ostas noteikumu ievērošanu, 
sabiedriskās kārtības ievērošanu. 

4.12. Pakalpojuma saņēmējs drošības apsvērumu dēļ vai nepieciešamības gadījumā ir 
jāsniedz informācija par personām, kuras atrodas uz Pakalpojuma saņēmējam 
piederošā peldošā līdzekļa. 

4.13. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums sekot līdzi valstī noteiktajiem epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un ievērot tos. 
 

5. Vispārīgie nosacījumi. 
 
5.1. Puses apņemas nenodot šā līguma darbību un pienākumus trešajām personām.  
5.2. Katra no Pusēm apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var nodarīt 

kaitējumu otrai pusei. 
5.3. Puses apņemas visus strīdīgos jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, risināt 

sarunu ceļā. 
5.4. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ja to risinājumu nav iespējams panākt 
sarunu ceļā,  tiek risināta LR tiesā. 

5.5. Šis 1īgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei ar vienlīdzīgu 
juridisko spēku. 

 
6. Nepārvarama vara (Force Majeure). 
 
6.1. Katra no Pusēm nav atbildīga par jebkuru saistību neizpildi, ciktāl tā pierāda: 

6.1.1. ka neizpilde notika kāda nekontrolējama traucēkļa dēļ; 



6.1.2. ka no tās nevarēja saprātīgi sagaidīt, ka tā uzņemsies traucējumu un tā sekas 
uz savu atbildību līguma slēgšanas laikā; 
6.1.3.  ka tā nevarēja saprātīgi izvairīties vai pārvarēt to vai vismaz tā sekas. 

 
6.2. Līguma 6.1.punktā minētie traucējumi var rasties no sekojošiem notikumiem, kuru 

uzskaitījums nav izsmeļošs: 
6.2.1. dabas katastrofas, tādas kā spēcīgas vētras, cikloni, zemestrīces, paisuma un 
bēguma viļņi, zibens postījumi; 
6.2.2. eksplozijas, ugunsgrēki, mašīnu, piestātnes u.c. bojājumi, kā arī jebkura veida 
ietaišu bojājumi; 
6.2.3. Citi nosacījumi, kuri saskaņā ar tiesu praksi tiek atzīti par Force Majeure 
apstākļiem. 

  
 

7. Pušu rekvizīti. 
 
Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma saņēmējs 
Salacgrīvas Ostas Pārvalde, 
Ostas iela 6 , Salacgrīva LV-4033 
tel.(+371) 640 71111;  
port@salacgrivaport.lv 
www.salacgrivaport.lv  
Nr.LV 90000462446 
Norēķinu konts: 
A/s Citadeles banka 
LV98PARX0002241940023 
Kods PARXLV22 

xxxxxxxxxx  

                         
___________________________     _____________________________ 
 
I.Īstenais         xxxxxxxxx 
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