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                          LĪGUMS Nr. LMMDV 2017/9-1 
(Pasažieru pārvadājumi) 

 

Liepājā, 2017.gada 14.jūlijā 

 
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola”, reģistrācijas Nr.90010944679, tās direktores Ingas Auziņas personā, kura rīkojas 
uz Nolikuma pamata,  (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), 
 un  SIA „Easy Travel LV” reģistrācijas Nr. 42103065287, tā valdes locekļa Rimara Dārza 
personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), 
turpmāk tekstā abas kopā sauktas arī PUSES un katra atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz iepirkuma 
„Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskola” vajadzībām” (LMMDV 2017/9) rezultātiem (turpmāk tekstā – IEPIRKUMS), 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums). 
Pasūtītājs ir veicis iepirkumu, kurš sastāv no 9 (deviņām) iepirkuma daļām: 
Iepirkuma daļa Nr.1 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 

Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 7-9)” 
Iepirkuma daļa Nr.2 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 

Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 16-20)” 
Iepirkuma daļa Nr.3 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 

Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 26-28)” 
Iepirkuma daļa Nr.4 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 

Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 47-53)” 
Iepirkuma daļa Nr.5 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 

pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 7-9)” 
Iepirkuma daļa Nr.6 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 

pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 16-20)” 
Iepirkuma daļa Nr.7 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 

pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 26-28)” 
Iepirkuma daļa Nr.8 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 

pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 47-53)” 
Iepirkuma daļa Nr.9  “Kravu transporta pakalpojumi.” 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā un Izpildītājs nodrošina pasažieru transporta pakalpojumus 

Latvijas Republikas teritorijā  (autobuss	 ar	 vietu	 skaitu	 16-20) (turpmāk tekstā – 
Pakalpojums) saskaņā ar Līgumu. 

1.2. Pakalpojumu Pasūtītājs iepērk pēc faktiskās nepieciešamības, savlaicīgi informējot 
Izpildītāju par nepieciešamo pakalpojumu apjomu. 

1.3. Pasūtītājs reizi mēnesī informē par plānotajiem braucieniem un to maršrutiem, pēc 
nepieciešamības informāciju aktualizējot, nodrošinot, ka informācija par konkrētu 
braucienu tiek sniegta ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms brauciena. 

1.4. Plānojot braucienus Pasūtītājam jānorāda: izbraukšanas un atgriešanās laiks, izbraukšanas 
vieta un galamērķis, kopējais pasažieru skaits un citi apstākļi, kas tam ir būtiski. 

1.5. Līgums stājās spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsaistību 
pilnīgai izpildei. 

1.6. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā 
stāšanās dienas, vai līdz brīdim, kad kopējā līgumcena visās Līguma preambulā 
norādītajās iepirkuma daļās kopā sasniedz EUR 41 999,00 (četrdesmit vienu tūkstoti 
deviņi simti deviņdesmit deviņus euro), atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas 
pirmais. 
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2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu pēc faktiski saņemtā 

Pakalpojuma apjoma. 
2.2. Ja transporta pakalpojums nav noticis pilnā apmērā un pasažieri nav nokļuvuši uz 

pasākumu, tad Pasūtītājs rēķinu neapmaksā un Izpildītājs sedz nodarītos zaudējumus. 
2.3. Izpildītājam samaksa par Pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši vienību izcenojumiem 

saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu Iepirkumam. 
2.4. Izpildītājam samaksu veic kā gala maksājumu.  
2.5. Rēķins jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas ar pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 
2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis apmaksu Izpildītāja 

norādītajā kontā kredītiestādē. 
 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. Nodrošināt Izpildītāju ar visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kas ir 

atkarīga no Pasūtītāja – savlaicīgi norādīt iekāpšanas, izkāpšanas vietas un braukšanas 
maršrutu. 

3.2. Apmaksāt kvalitatīvu Pakalpojumu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā atbilstoši 
iepirkuma nolikuma noteikumiem. 

3.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt, lai Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam būtu pieejams 
Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Pakalpojuma sniegšanas laikā radušos 
jautājumus. 

3.4. Pasūtītājs apņemas 3 (trīs) kalendāro dienu laikā (līdz līguma izpildei) izskatīt visus 
Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Līguma 

nosacījumiem, kā arī ievērojot Pasūtītāja kvalitātes prasības. 
4.2. Izpildītājs apņemas savlaicīgi piegādāt transportu pasažieru iekāpšanas vietā un izbraukt 

paredzētājā laikā. 
4.3. Izpildītājs garantē, ka pasūtītais transports ir labā tehniskā stāvoklī, visu salona iekārtu un 

aparatūras darbība atbilst kvalitātes prasībām, to vada kvalificēts vadītājs un tam ir 
noformēti visi normatīvajos aktos noteiktie nepieciešamie dokumenti. 

4.4. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojuma sniegšanai izmantotajiem transporta līdzekļiem ir 
spēkā esoša tehniskā apskate, OCTA apdrošināšanas polises, tie ir normatīvajos aktos 
noteiktajā tehniskajā kārtībā, lai piedalītos ceļu satiksmē, un atbilst pasažieru 
pārvadāšanai noteiktajām normatīvo aktu prasībām. 

4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai transporta vadītājs ievēro Ceļu satiksmes noteikumus un 
pārkāpumu gadījumā apņemas apmaksāt sodu. 

4.6. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes laikā nodrošināt normālu un drošu transporta 
darbu. Transporta bojājuma gadījumā, Izpildītājs apņemas segt visus ar šo negadījumu 
saistītos zaudējumu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina līdzvērtīgu transporta 
līdzekli. 

4.7. Izpildītājam nav tiesību vienpusēji mainīt ar Pasūtītāju saskaņoto pārvietošanās maršrutu, 
kā arī atteikt braucienu pa ceļu kādā no saskaņotajiem maršruta posmiem, izņemot 
gadījumu, kad aizliegums izriet no Ceļu satiksmes noteikumiem. 

4.8. Izpildītājs ir atbildīgs par pasažieru drošību, dzīvību un veselību, un to mantu drošību 
brauciena laikā. 

4.9. Ja Izpildītājam Pakalpojuma izpildē ir radušies fiziski šķēršļi vai citi apstākļi, kurus viņš 
nevarēja iepriekš paredzēt, tad viņam nekavējoties par tiem jāziņo Pasūtītājam un Puses 
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vienojas par Pakalpojuma turpmāku sniegšanu, izpildes termiņa pagarinājumu u.c. 
apstākļiem. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 
5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja 

tā ir iestājusies nepārvaramas varas apstākļu iedarbības rezultātā. 
5.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīstami tādi no Pušu gribas neatkarīgie, globālā 

un ārkārtējā rakstura apstākļi, kuri traucē Līguma saistību normālu izpildi, un kurus Puses, 
slēdzot Līgumu, neparedzēja un nevarēja paredzēt un novērst. 

5.3. Nepārvaramas varas apstākļus pierāda tā no Pusēm, kura uz tiem atsaucas. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA 
6.1. Ja Izpildītājs atsakās izpildīt Pakalpojumu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% 

(divdesmit procentu) apmērā no paredzamā brauciena līgumcenas. Līgumsoda maksājums 
jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to 
uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

6.2. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no 
nokavētā maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no 
nokavētā maksājuma summas, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina 
saņemšanas, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

6.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības 
prasīt zaudējumu atlīdzību. 

6.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā 
arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA 
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu 
ceļā. 
7.2. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina 
Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 
8.1. Līgumu var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 
8.2. Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstiski un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir 
parakstījušas abas Puses. 
8.3. Līguma izbeigšana ir iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos, kā arī pēc Pušu savstarpējas vienošanās. 
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nenodrošina kvalitatīvu 
Pakalpojumu vairāk kā 2 (divas) reizes un Pasūtītājs par Pakalpojuma kvalitāti Izpildītājam ir 
iesniedzis rakstisku pretenziju. 
 

9. KONFIDENCIALITĀTE 
9.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas 
saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi tām 
pieejama Līguma izpildes gaitā, izņemot informācijas sniegšanu Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 
9.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 
ievērošanu. 
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9.3. Līguma 9.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas 
Līguma darbības termiņš. 
 

10. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 
10.1. Pušu kontaktpersonas ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir:   

10.1.1. No Pasūtītāja puses:   
Ilzīte Kontaute, tālr.xxxxxxxx,  e- pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv; 

10.1.2. No Izpildītāja puses: 
Rimars Dārzs, tālr. xxxxxxxx,   e- pasts: dadzis@inbox.lv. 

10.2. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 
kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par kontaktpersonas nomaiņu. 
Rakstiski paziņoto kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 
 

11. CITI NOTEIKUMI 
11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 
11.2. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, kredītiestādes vai citu 
rekvizītu izmaiņām. 
11.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 
kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja. 
11.4. Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:  

11.4.1. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam, 
11.4.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumam. 

 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 
   

 Profesionālās izglītības kompetences centrs  
“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

 SIA	„Easy	Travel	LV” 

 

Reģ.Nr. 90010944679   Reģ.Nr. 42103065287 
Adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV  3401  Adrese: Pļavu iela 63-1,Liepāja, LV3411 
Banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Konts:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Konts: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   

   
   
   

																													Inga	Auziņa	

 

 Rimars Dārzs 

		


