
Līgums Nr.7.41/28 

Par braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu kontroles 
pakalpojumiem reģionālās nozīmes maršrutu autobusos 

 

 

 

Rīgā, 2018.gada 12.jūnijā 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija", kas 

reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003429317 (turpmāk tekstā - 

„PASŪTĪTĀJS"), tās valdes priekšsēdētāja XXX XXX personā, kas darbojas uz statūtu pamata, 
no vienas puses, un 

SIA “DORSIMUS” kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 

40103836376 (turpmāk tekstā - „IZPILDĪTĀJS"), tās valdes locekļa XXX XXX personā, kas 

darbojas uz _statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti „Puses" un katrs atsevišķi „Puse", 

pamatojoties uz 2018. gada 9.maijā izsludinātās iepirkumu procedūras "Braukšanas biļešu un 

citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt 

sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz atvieglotiem noteikumiem, kontroles pakalpojumi 

reģionālās nozīmes maršrutu autobusos" (identifikācijas Nr. AD 2018/3) rezultātiem noslēdz 
šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un apņemas samaksāt, un IZPILDĪTĀJS nodrošina braukšanas biļešu 

un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt 

sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz atvieglotiem noteikumiem, kontroles 

pakalpojumu veikšanu reģionālās nozīmes maršrutu autobusos (turpmāk – Kontrole 

(vienskaitlī) un Kontroles pakalpojumi (daudzskaitlī)) atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 

(Līguma 1. Pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 2. 

Pielikums) noteiktajiem nosacījumiem. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma 

sastāvdaļas. 

 

2. LĪGUMA SUMMA 

2.1. Vienas kontroles cena sastāda EUR 16,00 (sešpadsmit euro, 00 centi), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli un kopējais kontroles skaits gadā 1250 (viens tūkstotis divi 

simti piecdesmit). 

2.2. Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20000.00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

2.3. Līguma kopējā summā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā 

visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas. 
 

3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI UN PAKALPOJUMU 

PIEŅEMŠANA 

3.1. IZPILDĪTĀJS veic Kontroles pakalpojumus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Līguma 

1. Pielikums) minētiem pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem. 

3.2. Visi kalendārā mēnesī noformētie Aktu oriģināli par veiktajām pārbaudēm ar pavadvēstuli 

nosūtāmi pa pastu vai iesniedzami Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. 

datumam. 
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3.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad ir saņemti 

3.2.punktā minētie Aktu oriģināli par veiktajām pārbaudēm, pārbauda IZPILDĪTĀJA 

sniegto Kontroles pakalpojumu atbilstību Līgumam, sastādot pieņemšanas nodošanas aktu, 

ko paraksta abu pušu pilnvarotās personas. 

3.4. PASŪTĪTĀJS pieņem un apmaksā tikai tos Kontroles pakalpojumus, kas sniegti atbilstoši 

Līguma noteikumiem un ir veikti pilnā apjomā. 

3.5. IZPILDĪTĀJS kalendārā mēneša ietvarā izpilda ne mazāk kā 104 (viens simts četras) 

kontroles.  Izpildītājs drīkst neizpildīt ne vairāk kā divas Kontroles. Neizpildītās kontroles 

IZPILDĪTĀJAM jāveic nākamā mēneša pasūtījuma ietvaros.  

3.6. Ja Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā netiek celtas pretenzijas par Kontroles 

pakalpojumu kvalitāti un apjomu, tad Kontroles pakalpojumi uzskatāmi par pieņemtiem 

un veiktiem atbilstoši Līguma noteikumiem. 

3.7. Ievērojot Līguma 3.3., 3.4., un 3.6. punktā noteikto, IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu apmaksu. 
 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS. 

4.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi: 

4.1.1. IZPILDĪTĀJS veic Kontroles pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem 

noteiktā laikā; 

4.1.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par 

apstākļiem, kas radušies un var kavēt Līguma saistību izpildi; 

4.1.3. IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina, ka personai/ām, kas tiks piesaistītas kontroles 

veikšanai ir valsts valodas zināšanas vismaz B līmeņa 2.pakāpē vai iegūta izglītība 

valsts valodā un ir iegūta vismaz vidējā vispārējā/profesionālā izglītība. 

4.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības: 

4.2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par kvalitatīvu un savlaicīgi sniegtiem 

Kontroles pakalpojumiem šajā Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;  

4.2.2. PASŪTĪTĀJS sniedz IZPILDĪTĀJAM Kontroles pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo informāciju. 

4.2.3. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka pārvadātāji, ar kuriem Pasūtītājam ir noslēgti līgumi par 

sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutos, ir informēti par šajā Līgumā minētās Kontroles pakalpojumu kārtības 

veikšanu. 

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. PASŪTĪTĀJS, ievērojot Līguma 2.1. un 3.7. punktā noteikto, veic apmaksu par Kontroles 

pakalpojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

5.2. Samaksa par veiktajiem Pakalpojumiem tiek veikta ar Līgumā noteiktās naudas summas 

pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. 

5.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis bankas pārskaitījumu 

par veiktajiem Pakalpojumiem uz IZPILDĪTĀJA kontu. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem Kontroles 

pakalpojumiem Līgumā noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 

0.1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru 

maksājuma termiņa nokavējuma dienu saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu, bet ne 

vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma kopējās summas. 
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6.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī Līguma 4.1.2. punktā noteikto, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

pieprasīt līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma kopējās 

summas par katru konstatēto pārkāpumu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no 

Līguma kopējās summas. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 
 

7. INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA  

7.1. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās un Līguma saistību izpildes gaitā iegūtās 

informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot 

tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes noteikumi attiecas kā uz 

rakstisku informāciju, tā arī uz mutiski sniegtu informāciju, elektronisku informāciju un uz 

jebkuru citu informāciju, kura nonāk Pušu rīcībā izpildot šī Līguma saistības.  

7.2. IZPILDĪTĀJS pēc Līguma izpildes atgriež PASŪTĪTĀJAM visus Līguma izpildē no 

PASŪTĪTĀJA saņemtos dokumentētos materiālus.  

7.3. Pusēm ir tiesības izpaust konfidenciālu informāciju jebkurai trešajai personai tikai pēc otras 

Puses rakstveida piekrišanas saņemšanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus 

un kārtību.  

7.4. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatīta informācija, ja tā: 

7.4.1. bija saņemšanas laikā publicēta vai citādi padarīta vispārpieejama;  

7.4.2. pēc tam, kad Puse to saņēmusi, ir tikusi publicēta vai kļuvusi vispārēji publiski 

pieejama citādā veidā nekā ar jebkādu to saņēmušās Puses veiktu darbību vai 

nodošanu; 

7.4.3. saņemšanas laikā bija jau zināma Pusei, kura to saņēmusi, bez jebkādiem 

ierobežojumiem, attiecībā uz to atklāšanu;  

7.4.4. bija pilntiesīgi saņemta no trešās personas bez jebkādas to atklājušās Puses 

pieprasītās konfidencialitātes uzņemšanās;  

7.5. Konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.  

7.6. Gadījumā, ja kāda no Pusēm pārkāpj informācijas konfidencialitātes vienošanās 

nosacījumus, tā atlīdzina otrai Pusei, tai nodarītos tiešos zaudējumus.  
 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, ja tā rodas pēc 

Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus 

attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par 

kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, katastrofas, 

epidēmijas, iekšējie nemieri, blokāde, masu demonstrācijas, streiki, normatīvo aktu 

izmaiņas. 

8.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties 

tiklīdz (tas ir iespējams) par to informē otru Pusi. 

8.3. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara bez objektīva iemesla 

neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 3 (trīs) kalendāro dienu 

laikā, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

8.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. 

Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav 

tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 
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9. STRĪDU IZSKATĪŠANA, LĪGUMA IZBEIGŠANA UN LĪGUMA GROZĪŠANA 

9.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības iesniegt 

rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse 

uzskata par pārkāptu. 

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, tad 

domstarpības risināmas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
9.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma saistības, ja IZPILDĪTĀJS: 

9.3.1. sistemātiski vai būtiski pārkāpj Līguma noteikumus; 

9.3.2. sistemātiski nekvalitatīvi veic Kontroles pakalpojumus; 

9.3.3. sistemātiski veic Kontroles pakalpojumus nepilnā apmērā; 

9.3.4. ja netiek ievērots šī Līguma 3.5.punkts.  

9.4. Ja Līgums izbeigts saskaņā ar Līguma 9.3.punktu, PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar 

IZPILDĪTĀJU, ievērojot Līgumā noteikto. 

9.5. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot 

Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem 

Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 

61.panta otrās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, 

kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā. 

9.6. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot. Tie 
ir spēkā no parakstīšanas dienas, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 

 

10. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAINAS 

KĀRTĪBA. 

10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

10.2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna 

personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

62.pantā noteiktajam. 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām 
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

11.2. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu gadu. 
11.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 
izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 

11.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti (adrese, bankas rēķini u.c.), tā nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei. 

11.5. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: Sabiedriskā 
transporta audita nodaļas vadītāja XXX XXX, tālrunis xxx, fakss xxx, e-pasts: xxx. 

11.6. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: _ valdes loceklis 
XXX XXX, tālr. xxx, e-pasts: xxx. 

11.7. Pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, pieņemšanas-
nodošanas akta sastādīšanu un parakstīšanu, savlaicīgu rēķinu pieņemšanu, 
apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

11.8. Nepieciešamības gadījumā Puses rīko savstarpējas sanāksmes. Sanāksmes tiek rīkotas, 
pamatojoties uz vienas Puses rakstisku ierosinājumu un tiek sasauktas 2 (divu) darba 
dienu laikā no ierosinājuma iesniegšanas otrai Pusei. Sanāksmes laikā Puses konstatē 

mailto:xxx@atd.lv
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PASŪTĪTĀJA vajadzības un mērķus, vienojas par šo mērķu sasniegšanas metodēm. Pēc 
sanāksmes tiek sagatavots protokols, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji un tas ir saistošs 
abām Pusēm Līguma izpildē. 

11.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām divos eksemplāros, ar vienādu 
juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie 
IZPILDĪTĀJA. Līgumam pievienota Tehniskā specifikācija/piedāvājums (Līguma 1. 
Pielikums) un Biļešu kontroles maršrutu saraksts un nepieciešamo biļešu kontroļu skaits 
(Līguma 2. Pielikums). 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

VSIA „Autotransporta direkcija” 

Reģistrācijas Nr. 40003429317 

Juridiskā adrese:  

Vaļņu iela 30, Rīgā, LV- 1050 

Maksājumu rekvizīti:  

Banka: a/s “Swedbank”             

Bankas kods: HABALV22 

Konts: LV57HABA0001408047027 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs XXX XXX 

SIA “DORSIMUS” 

Reģistrācijas Nr. 40103836376 

Juridiskā adrese:  

Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1067 

Maksājumu rekvizīti:  

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konts: LV41HABA0551040080649 

 

 

 

 

Valdes loceklis XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


