
Minimālās prasības velkoņu pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā 

1. Ar velkoņu pakalpojumiem, kas ietver vilkšanas un tauvošanas ar velkoni pakalpojumus, sniegšanu 
Ventspils ostā tiesīga nodarboties persona (turpmāk saukts pakalpojumu sniedzējs), kura saskaņā 
ar Likuma par ostām 18.pantu ir noslēgusi līgumu par velkoņu pakalpojumu sniegšanu Ventspils 
ostā (turpmāk saukts līgums), un kura atbilst turpmāk minētajām minimālajām prasībām. 

2. Pakalpojumu sniedzēja patiesā labuma guvējiem, akcionāriem vai dalībniekiem jābūt ar labu 
reputāciju, proti, tie nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai pārvaldības 
kārtību, noziegumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tādiem noziegumiem, 
kas saistīti ar terorismu; 

3. Pakalpojumu sniedzēja akcionāriem vai dalībniekiem jābūt ar stabilu finansiālo stāvokli, tā finanšu 
resursiem jāatbilst veicamajiem darījumiem, tai nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 EUR un nav maksājumu parādu pret Ventspils brīvostas pārvaldi; 

4. Pakalpojumu sniedzējam nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, 
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tās bankrotu; 

5. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka: 

5.1. jebkurā laikā ostā ir iespējams nodrošināt pakalpojumu ar vismaz 3 velkoņiem, kuru kopējā 
vilktspēja ir lielāka par 123 tonnām; 

5.2. ostā pakalpojumu sniedzošie velkoņi ir labi manevrējami (ASD, tractor vai voith shneider tipa 
velkoņi), spējīgi gan vilkt, gan stumt, ar vismaz 1 priekšgala vinču uz klāja un savu tauvu 
vilkšanai, un tauvas uzglabāšanas vietu, nodrošinot vinčas vadību no velkoņa tiltiņa; 

5.3. ostā bāzējas vismaz viens velkonis ar ledus klases aprīkojumu; 

5.4. ostā bāzējas vismaz viens velkonis ar ārējās ugunsdzēsības sistēmas aprīkojumu ar iespēju to 
izmantot ostā atrodošos objektu dzēšanai no ūdens puses; 

5.5. pakalpojums tiek sniegts ar velkoņiem, kuru tehniskais stāvoklis atbilst starptautiskajos un 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam; 

5.6. ostā pakalpojumu sniedzošajiem velkoņiem ir spēkā esoša P&I (protection and indemnity) 
apdrošināšanas polise, kas sedz vismaz sekojošus riskus: komandas (Crew liabilities), kravu 
(Cargo liabilities), piesārņojumu (Pollution liabilities) un sadursmes (Wreck liabilities) riskus. 

6. Pakalpojumu sniedzējs savā darbībā ievēro līguma nosacījumus, Ventspils brīvostas noteikumus, 
Ventspils ostas kapteiņa rīkojumus un citus normatīvos aktus, kas regulē pakalpojuma sniedzēja 
darbību. 

7. Kārtība, lai slēgtu līgumu par velkoņu pakalpojumu sniegšanu Ventspils ostā, ir sekojoša: 

7.1. Persona, kas vēlas sniegt velkoņu pakalpojumus Ventspils ostā, (turpmāk saukts Pretendents) 
iesniedz Ventspils brīvostas pārvaldei rakstveida pieteikumu, kas aizpildīts saskaņā ar 
1.pielikumā pievienoto formu; 

7.2. Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kuros norādīts velkoņu aprīkojums un stāvoklis saskaņā 
ar šo noteikumu 5.punkta nosacījumiem (velkoņa tips, ledus klase, ugunsdzēsības sistēmas 
aprīkojums, velkonis ir ekspluatējams, P&I polise); 

7.3. Ventspils brīvostas pārvalde pārbauda pieteikumā un pievienotajos dokumentos norādītās 
informācijas atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām, nepieciešamības gadījumā 
pārbaudot iesniegto informāciju publiskos reģistros vai pieprasot Pretendentam papildus 
informāciju. 

7.4. Ventspils brīvostas pārvalde pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar Pretendentu vai 
pamatotu atteikumu slēgt līgumu. 

7.5. Līgums tiek slēgts uz 3 gadiem saskaņā ar 2.pielikumā pievienotā līguma projekta 
nosacījumiem.  

 

Prasības stājas spēkā 2022.gada 2.februārī. 



 

1.pielikums 
pie minimālajām prasībām  

velkoņu pakalpojumu sniedzējiem 
 
20___.gada ___.__________ 

 
Ventspils brīvostas pārvaldei 

Jāņa ielā 19,Ventspilī 
LV-3601 

 
 

Pretendenta pieteikums 
Velkoņu pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā 

 

Pretendenta nosaukums 
 

 

Reģistrācijas Nr. 
 

 

Bankas nosaukums 
 

 

Bankas konts 
 

 

Pretendenta juridiskā adrese  
 

Kontaktpersonas ieņemamais 
amats, vārds, uzvārds, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese 

 
 

 
Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar minimālajām prasībām 
velkoņu pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā, līguma par komercdarbību ostā velkoņu 
pakalpojumu sniegšanu Ventspils ostās nosacījumiem, Ventspils brīvostas noteikumiem, 
Ventspils ostas kapteiņa rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē velkoņu 
pakalpojumu sniedzēju darbību un piesakās velkoņu pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā:  

Apliecinājumi Atbilstība minimālo 
prasību punktam 

Pretendenta patiesā labuma guvēji, akcionāri/dalībnieki ir ar labu 
reputāciju, proti, tie nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem 
nodarījumiem pret īpašumu vai pārvaldības kārtību, 
noziegumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai 
par tādiem noziegumiem, kas saistīti ar terorismu; 

Nr.2 

Pretendenta akcionāri/dalībnieki ir ar stabilu finansiālo stāvokli, 
Pretendenta finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem, tam 
nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR 
un nav maksājumu parādu pret Ventspils brīvostas pārvaldi 

Nr.3 

Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās 
aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu 

Nr.4 

 



 

Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir sekojoši velkoņi, kas atbilst minimālo prasību velkoņu 
pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā punkta Nr.5 nosacījumiem un pakalpojums tiks 
nodrošināts izmantojot šos velkoņus: 
 

Nr. Pozīcija Velkonis Nr.1 Velkonis Nr.2 Velkonis Nr.3 

1 
 

Velkoņa nosaukums 
 

   

2 Velkonis bāzēsies Ventspils 
ostā 

   

3 IMO reģistrācijas Nr. 
 

   

4 Gads, kurā velkonis uzbūvēts 
 

   

5 Pamats velkoņa izmantošanai: 
noma vai īpašumtiesības 

   

6 Vilktspēja, tonnas 
 

   

7 Jauda, kW 
 

   

8 Tips: ASD, tractor vai voith 
shneider 

   

9 Ledus klases aprīkojums: ir/nav 
Ja ir, norādīt ledus klasi 

   

10 Ārējais ugunsdzēsības 
aprīkojums ostā atrodošos 
objektu dzēšanai no ūdens 
puses: ir/nav 

   

 10.1. sūkņu skaits un jauda, 
m3/h 

   

 10.2. lielgabalu skaits un jauda, 
m3/h 

   

 10.3. Citas piezīmes, ja ir 
 

   

11 Tehniskais stāvoklis atbilst 
starptautiskajos un LR 
normatīvajos aktos 
noteiktajam: Atbilst/neatbilst 

   

12 Protection and indemnity 
apdrošināšanas polise, kas sedz 
vismaz sekojošus riskus: 
komandas (Crew liabilities), 
kravu (Cargo liabilities), 
piesārņojumu (Pollution 
liabilities) un sadursmes 
(Wreck liabilities) riskus: ir/nav. 

   

 
 



 

Pielikumā pievienotie dokumenti: 

Nr. Dokuments Pievienoto dokumentu 
lpp.skaits 

1 Dokumenti, kuros norādīti velkoņu parametri, 
aprīkojums un stāvoklis, lai būtu iespējams 
pārbaudīt atbilstību minimālo prasību velkoņu 
pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā 5.punkta 
nosacījumiem 

 

2 Tiesības izmantot velkoni apliecinoši dokumentu 
apstiprinātas kopijas (īpašuma apliecinoši 
dokumentu, nomas līguma vai tml.) 

 

3 Protection and indemnity apdrošināšanas polises 
kopija 

 

4 Citi 
 

 

 
 
Ar šo, pieteikuma parakstītājs apliecina, ka visa augstāk minētā informācija ir patiesa, tam ir 
nepieciešamās tiesības un/vai pilnvaras šāda pieteikuma parakstīšanai un tas pretendenta 
vārdā saskaņā ar šo dokumentu piesakās Velkoņu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 
minimālajām prasībām velkoņu pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā: 

 
Vārds, uzvārds  
Paraksttiesīgai personai/ām  
 

 

 
Amats/i uzņēmumā 
 

 

 
Paraksts/i 
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2.pielikums 
pie minimālajām prasībām  

velkoņu pakalpojumu sniedzējiem 
 

LĪGUMS 
par pakalpojumu sniegšanu Ventspils brīvostā 

 
Ventspilī, ___________________.gada ____._________ 
 
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE, juridiskā adrese Jāņa ielā 19, Ventspilī, LV-3601 (turpmāk - 
“VBP”), tās _______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ventspils brīvostas 
pārvaldes nolikumu, Likumu par ostām un Ventspils brīvostas likumu, no vienas puses, un 
____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese 
_____________________________ (turpmāk - “IZPILDĪTĀJS”), tās 
___________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 
ņemot vērā  
Ventspils brīvostas valdes ______.gada ___._________ lēmumu Nr. ______ „___________”, 
noslēdz šo Līgumu ar šādiem noteikumiem. 
 
1 .  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina šajā Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu VBP, kuģiem un 
piestātņu operatoriem Ventspils brīvostā. IZPILDĪTĀJS par sniegtajiem pakalpojumiem 
saņem samaksu no pakalpojuma saņēmēja. 

1.2. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Ventspils brīvostā sniedz šādus 
pakalpojumus: 

1.2.1. velkoņa/u pakalpojumus (pietauvošana, attauvošana, pārtauvošana no vienas 
piestātnes uz otru, kuģu ievešana, izvešana un citas operācijas);  

1.2.2. ugunsdzēšanas pakalpojumus ostas akvatorijā un piekrastes teritorijā; 

1.2.3. ledus laušanas pakalpojumus ostas akvatorijā; 

1.2.4. iziešana jūrā ārkārtas situācijās, palīdzības sniegšanai kuģiem. 

1.3. Velkoņu pakalpojumu sniegšanas minimālās prasības ir sekojošas: 

1.3.1. jebkurā laikā ostā ir iespējams nodrošināt pakalpojumu ar vismaz 3 velkoņiem, kuru 
kopējā vilktspēja ir lielāka par 123 tonnām; 

1.3.2. ostā pakalpojumu sniedzošie velkoņi ir labi manevrējamiem (ASD, tractor vai voith 
shneider tipa velkoņi), spējīgi gan vilkt, gan stumt, ar vismaz 1 priekšgala vinču uz klāja 
un savu tauvu vilkšanai, un tauvas uzglabāšanas vietu, nodrošinot vinčas vadību no 
velkoņa tiltiņa; 

1.3.3. ostā bāzējas vismaz viens velkonis ar ledus klases aprīkojumu; 

1.3.4. ostā bāzējas vismaz viens velkonis ar ārējās ugunsdzēsības sistēmas aprīkojumu ar 
iespēju to izmantot ostā atrodošos objektu dzēšanai no ūdens puses; 

1.3.5. pakalpojums tiek sniegts ar velkoņiem, kuru tehniskais stāvoklis atbilst 
starptautiskajos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam; 

1.3.6. ostā pakalpojumu sniedzošajiem velkoņiem ir spēkā esoša P&I (protection and 
indemnity) apdrošināšanas polise, kas sedz vismaz sekojošus riskus: komandas (Crew 
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liabilities), kravu (Cargo liabilities, piesārņojumu (Pollution liabilities) un sadursmes 
(Wreck liabilities) riskus. 

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Sniedzot Līguma 1.2.punktā noteiktos pakalpojumus un nodrošinot 1.3. punktā noteiktās 
velkoņu pakalpojumu sniegšanas minimālās prasības Līguma darbības laikā, IZPILDĪTĀJS 
apņemas sniegt tos savlaicīgi un kvalitatīvi ar saviem resursiem, ievērojot Ventspils 
brīvostas noteikumu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  

2.2. Šī Līguma 1.2.1. punktā minētos pakalpojumus IZPILDĪTĀJS sniedz patstāvīgi, nodrošinot, 
ka visi pakalpojumu sniegšanā iesaistītie resursi atbilst attiecīgajos apstākļos veicamajam 
uzdevumam, ka visas pakalpojumu sniegšanā iesaistītās personas savus pienākumus veic 
godprātīgi, izmantojot visu savu pieredzi un zināšanas, kā arī, ka pakalpojumu sniegšanas 
rezultātā netiek radīts vai palielināts risks nevienam citam kuģošanas līdzeklim. 

2.3. Pieteikumus velkoņa/u ugunsdzēsēju pakalpojumu sniegšanai (1.2.2. punkts) var paziņot 
mutiski pa tālruni ostas kapteiņdienesta darbinieki, termināļu operatori, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, u.c. 

2.4. IZPILDĪTĀJS sniedz Līguma 1.2.2. – 1.2.4. punktā noteiktos pakalpojumus, pamatojoties uz 
pieteikumu, kurš tiek nosūtīts IZPILDĪTĀJAM e-pastā. Pieteikumā tiek norādītas ziņas par 
nepieciešamajiem pakalpojumiem, pakalpojumu sniegšanas laiku.  

2.5. IZPILDĪTĀJS apņemas uzturēt kārtībā velkoņa/u stacionārās ugunsdzēšanas iekārtas, kas 
varētu būt nepieciešamas ugunsgrēku dzēšanai ārpus paša kuģa. Apmaksa par IZPILDĪTĀJA 
sniegtajiem pakalpojumiem veic pakalpojumu saņēmējs, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto 
rēķinu. 

2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas uzturēt kārtībā dokumentāciju, kas attiecas uz pakalpojumu 
sniegšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pēc VBP pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir 
pienākums iesniegt VBP visus dokumentus, kas nepieciešami, lai VBP varētu pārliecināties 
par sniegtajiem pakalpojumiem un ar tiem saistītajām izmaksām. 

2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties informēt VBP un citu pakalpojuma saņēmējus 
gadījumā, ja tiek mainītas saziņas līdzekļu detaļas (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numuri). 

2.8. Sniedzot Līguma 1.2.punktā noteiktos pakalpojumus, IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt 
pakalpojumu sniegšanai atbilstošus velkoņus ar nepieciešamo jaudu un apkalpes locekļu 
skaitu. Pakalpojuma sniegšanai IZPILDĪTĀJS izmanto Līguma pielikumā minētos velkoņus. 
Izpildītājs ir tiesīgs Līguma pielikumā minētos velkoņus aizstāt ar citiem līdzvērtīgiem 
velkoņiem, saglabājot ostā vismaz 3 velkoņus ar kopējo vilktspēju (“bollard pull”) ne 
mazāku par 123 t. 

2.9. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties informēt VBP par jebkādām izmaiņām tā pārvaldības 
struktūrā - patiesā labuma guvēji, dalībnieki, akcionāri, valdes locekļi, padomes locekļi, 
kapitālsabiedrību pārstāvēttiesīgas amatpersonas.     

3. VBP TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. VBP veic samaksu par Līguma 1.2. punktā noteiktajiem IZPILDĪTAJA sniegtajiem 
pakalpojumiem VBP saskaņā ar Ventspils brīvostas maksām. 

3.2. Nepieciešamības gadījumā, IZPILDĪTĀJAM izpildot ārkārtas rakstura darbus, VBP apņemas 
nodrošināt IZPILDĪTĀJU uz šādu darbu veikšanas laiku ar attiecīgi aprīkotu papildus vietu 
velkoņu stāvēšanai pie ostas piestātnēm.  



 3 

3.3. VBP norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šī 
Līguma 3.1. punkta noteikumiem, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem. 
VBP par sniegtajiem pakalpojumiem apņemas apmaksāt IZPILDĪTĀJA iesniegtos rēķinus 10 
bankas dienu laikā no rēķinu saņemšanas dienas. Maksājumus VBP veic ar pārskaitījumu, 
iemaksājot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā. 

3.4. Ja VBP neapmaksā IZPILDĪTĀJA iesniegtos rēķinus šī Līguma 3.3. punktā norādītajā termiņā, 
VBP maksā IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas 
par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. 

3.5. VBP nav atbildīga par jebkuriem izdevumiem, kuri IZPILDĪTĀJAM radušies saistībā ar šajā 
Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu, izņemot izdevumus un maksājumus, kuru 
apmaksu VBP tieši uzņēmusies saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

3.6. VBP ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt IZPILDĪTĀJAM iesniegt dokumentus attiecībā uz šajā 
Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu un ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītajām 
izmaksām. 

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI UN GALVOJUMI 

4.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma darbības laikā IZPILDĪTĀJS sniegs Līgumā noteiktos 
pakalpojumus, ievērojot Ventspils brīvostas noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvo aktu prasības, un IZPILDĪTĀJS, sniedzot šajā Līgumā noteiktos 
pakalpojumus, nepārkāps neviena spēkā esoša normatīva akta prasības. 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

5.1.  Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz _______________________________.  

5.2.  IZPILDĪTĀJS var lauzt Līgumu jebkurā laikā par to 4 (četrus) mēnešus iepriekš rakstiski 
brīdinot VBP. 

5.3.  VBP vienpusēji var lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma nosacījumus un/vai 
saņemtas sūdzības no kuģa/u kapteiņa/iem par neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu 
un/vai IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Ventspils brīvostas noteikumus un/vai citus normatīvos 
aktus. Ja ir potenciāli iestājies kāds no šiem pamatiem, kad VBP var lauzt Līgumu, VBP par 
to vispirms rakstveidā informē IZPILDĪTĀJU, dodot IZPILDĪTĀJAM iespēju ne mazāk kā 
septiņu dienu laikā novērst pārkāpumu un sniegt paskaidrojumu par pieļauto pārkāpumu, 
un tikai pēc tam VBP objektīvi un pamatoti izvērtē, vai pastāv pamats lauzt Līgumu.  

5.4. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma 5.2.punktā noteikto termiņu un/vai līguma darbības laikā, 
trīs mēnešus iepriekš rakstiski nebrīdinot VBP, pārstāj sniegt velkoņu pakalpojumus 
atbilstoši līgumā noteiktajam, tad IZPILDĪTĀJS atlīdzina VBP visus VBP tiešos zaudējumus, 
kas tai radušies termiņa neievērošanas rezultātā, bet ne vairāk kā 300 000,00 euro (trīs 
simti tūkstoši euro). 

5.5. Ja ar IZPILDĪTĀJU saistītām juridiskām vai fiziskām personām, kādam no tā dalībniekiem, 
valdes, padomes loceklim vai citai kapitālsabiedrību pārstāvēttiesīgai amatpersonai tiek 
noteiktas starptautiskas vai nacionālas sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likumam, un, ja noteiktajām sankcijām ir tieša vai netieša 
ietekme uz IZPILDĪTĀJA darbību Ventspils brīvostā, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pilnībā 
novērst radušos ietekmi, nodrošinot, ka minētā persona pēc šādu sankciju piemērošanas 
nekādā veidā vairs nav juridiski saistīta ar IZPILDĪTĀJU. Ja IZPILDĪTĀJS radīto ietekmi 
nenovērš 1 (viena) mēneša laikā, VBP ir tiesīga vienpusēji Līgumu lauzt. Ja starptautiskas 
vai nacionālas sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likumam tiek noteiktas IZPILDĪTĀJAM, un, ja noteiktās sankcijas ietekmē IZPILDĪTĀJA 
darbību Ventspils brīvostā, VBP ir tiesības vienpusēji Līgumu lauzt, ja 1 (viena) mēneša laikā 
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no sankciju piemērošanas brīža tās netiek atceltas vai pārskatītas tādā veidā, ka tās vairs 
neietekmē IZPILDĪTĀJA darbību Ventspils brīvostā.  

6. CITI NOTEIKUMI 

6.1.  Šis Līgums atceļ visas iepriekšējās IZPILDĪTĀJA un VBP rakstiskās un mutiskās vienošanās 
un satur pilnīgu IZPILDĪTĀJA un VBP vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu. 

6.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma saistību neizpildi vai to pienācīgu neizpildi, 
ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiks 
atzīti tādi apstākļi, kas pusēm nebija zināmi pie Līguma slēgšanas, kas padara Līguma izpildi 
par neiespējamu vispār un nevis tikai vienai pusei, un kas nav iestājušies vienas puses 
vainas dēļ, un no kuriem nav iespējams izvairīties vai kurus nav iespējams novērst, 
neraugoties uz visām šīs puses pūlēm. Pie tādiem apstākļiem ir pieskaitāmi nepārvarami 
dabas spēki, dabas katastrofas, kara darbība, streiki, kā arī likumi, likumam pakļautie akti 
un augstāko valsts un pārvaldes institūciju lēmumi. Puse apņemas nekavējoties informēt 
otro pusi par minēto apstākļu rašanos, kā arī no savas puses veic visus iespējamos 
pasākumus, lai Līgums tiktu izpildīts un iespējamie zaudējumi novērsti. 

6.3.  Jebkuri strīdi, kas izriet no šī Līguma tiks risināti, IZPILDĪTĀJAM un VBP savstarpēji 
vienojoties. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.4. Ja kāds no Līguma punktiem Līguma darbības laikā zaudē spēku vai izrādās nesaistošs, tad 
tas nekādā veidā neietekmēs pārējo Līguma punktu spēkā esamību. 

6.5.  Jebkuri šī Līguma grozījumi ir spēkā, ja ir izteikti rakstveidā un ir abu, VBP un IZPILDĪTĀJA, 
parakstīti. 

6.6.  Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, IZPILDĪTĀJAM un VBP katram pa 
vienam eksemplāram un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
VBP: 
 
Ventspils brīvostas pārvalde 
Nodokļu maks.Nr.90000284085 
Jāņa ielā 19, Ventspilī, LV-3601  
Tālr: 63622586 
E-pasts: info@vbp.lv 
 
 
 

________________ 

IZPILDĪTĀJS: 
 
__________________ 
reģ.Nr. ___________ 
__________________ 
Tālr: _____________ 
E-pasts: ___________ 
 
 
 

__________________ 
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Pielikums  
__________.gada ___._________ 

līgumam par pakalpojumu sniegšanu Ventspils brīvostā 
 

Velkoņu saraksts 

Nr. Pozīcija Velkonis Nr.1 Velkonis Nr.2 Velkonis Nr.3 

1 
 

Velkoņa nosaukums 
 

   

2 Velkonis bāzēsies Ventspils ostā 
 

   

3 IMO reģistrācijas Nr. 
 

   

4 Gads, kurā velkonis uzbūvēts 
 

   

5 Pamats velkoņa izmantošanai: 
noma vai īpašumtiesības 

   

6 Vilktspēja, tonnas 
 

   

7 Jauda, kW 
 

   

8 Tips: ASD, tractor vai voith shneider 
 

   

9 Ledus klases aprīkojums: ir/nav Ja ir, 
norādīt ledus klasi 

   

10 Ārējais ugunsdzēsības aprīkojums 
ostā atrodošos objektu dzēšanai no 
ūdens puses: ir/nav 

   

 10.1. sūkņu skaits un jauda, m3/h 
 

   

 10.2. lielgabalu skaits un jauda, m3/h    

 10.3. Citas piezīmes, ja ir 
 

   

11 Tehniskais stāvoklis atbilst 
starptautiskajos un LR normatīvajos 
aktos noteiktajam: Atbilst/neatbilst 

   

12 Protection and indemnity 
apdrošināšanas polise, kas sedz 
vismaz sekojošus riskus: komandas 
(Crew liabilities), kravu (Cargo 
liabilities), piesārņojumu (Pollution 
liabilities) un sadursmes (Wreck 
liabilities) riskus: ir/nav. 

   

 
 IZPILDĪTĀJS: 

 
 

__________________ 
 


