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Līgums par avio biļešu rezervēšanas un piegādes pakalpojumu 

Rēzeknē        2015.gada 9.septembris 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (turpmāk tekstā – RMDV), reģistrācijas Nr. 

90000048383, juridiskā adrese: Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV4601, turpmāk šī līguma tekstā 

saukta – PASŪTĪTĀJS, tās direktora Osvalda Zvejsalnieka personā, kurš darbojas uz  Nolikuma 

pamata, no vienas puses, un IK “FVF”, reģistrācijas nr.41502028877, juridiskā adrese Kauņas 

iela 64-1, Daugavpils, LV-5404, turpmāk šā līguma tekstā saukta-IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses vai katrs atsevišķi – Puse, 

saskaņā ar RMDV veiktā iepirkuma „Komandējumu pakalpojumu (avio biļešu rezervēšanas 

un piegādes pakalpojuma) nodrošināšana Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 

vajadzībām” identifikācijas Nr. RMDV/2015/1, rezultātiem (turpmāk tekstā – Iepirkums), 

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums/līgums) par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodrošina nepieciešamo komandējumu servisu – avio 

biļešu rezervēšanu, piegādi ekonomiskajā klasē (ieskaitot bagāžu katram dalībniekam) uz 

Pasūtītāja pieprasītajiem galamērķiem saskaņā ar šo Līgumu (turpmāk – Pakalpojumi).  

1.2. Pakalpojums sastāv no darbībām, kas uzskaitītās Specifikācijā. Maršruti, par kuriem 

ir noslēgts līgums – Rīga – Porto – Rīga; Rīga – Sofija- Rīga; Rīga – Seviļja – Rīga. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja 

piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

1. Līguma termiņš un izpildes kārtība 

1.1.Izpildītajam ir pienākums sniegt pakalpojumu līdz 2015. gada 31. decembrim. 

1.2. Saskaņā ar Specifikācijā noteikto Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma sniedz 

Komandējumu pakalpojumu (avio biļešu rezervēšanas un piegādes pakalpojuma) 

nodrošināšanu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vajadzībām”. 

1.3. Izpildītajam ir pienākums pēc Pasūtītāja pasūtījuma veikt Pakalpojumu Specifikācijā 

noteiktajā apjomā un atbilstoši šī līguma nosacījumiem. 

3. Līguma cena un norēķinu kārtība 

3.1.   Līguma kopējā summa ir 8300,00 EUR (ieskaitot PVN), līguma summa bez PVN ir 

6859,51 EUR (Seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi eiro un 51 cents). 

3.2. Maksa par Pakalpojumiem iekļauj visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, 

nodevas, lidostu nodevas un atlaides, kā arī maksu par biļetes izdošanu. 
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3.3. Līguma darbības laikā Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītā maksa par vienas 

biļetes izdošanu vai  brauciena organizēšanu nedrīkst tikt paaugstināta (līguma pielikumi 

Nr.1). 

3.4. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem līguma kopējās 

summas ietvaros.  

3.5. PASŪTĪTĀJS veic norēķinus par katru pasūtīto un apstiprināto Pakalpojumu – ar 

pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā 20 (divdesmit) dienu laika pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

3.6. Pušu norēķini notiek, pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem 

rēķiniem. 

3.7. PASŪTĪTĀJS par saņemtajiem Pakalpojumiem norēķinās ar pēcapmaksu, neveicot 

avansa maksājumus.  

3.8. Ja IZPILDĪTĀJS ir kļūdaini rezervējis PASŪTĪTĀJAM kādu no Pakalpojumiem, 

IZPILDĪTĀJS atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteikto kārtību, ja tādi radušies un nav iespējams kļūdaino Pasūtījumu anulēt bez 

zaudējumiem. Pretenzija par kļūdu iesniedzama 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas. 

4. Pakalpojumu sniegšanas kārtība 

4.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina kvalitatīvus un Specifikācijai atbilstošus Pakalpojumus saskaņā 

ar Līguma noteikumiem.  

4.2. Pakalpojumu sniedzējs piegādā PASŪTĪTĀJAM ceļojuma dokumentus (rēķinus 

biļetes, ceļazīmes un citus dokumentus, kas satur finansiālu un citu būtisku informāciju 

Pakalpojumu izmantošanai) Specifikācijā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

4.3. IZPILDĪTĀJS operatīvi informē un konsultē Pasūtītāju par būtiskiem apstākļiem, kas 

varētu ietekmēt vai ietekmē Pasūtītāja darbinieku komandējumu vai darba braucienu 

netraucētu norisi. 

5. Pušu tiesības un pienākumi 

5.1. IZPILDĪTĀJA saistības: 

5.1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Pakalpojuma izpildi PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā,  

apjomā un kvalitātē. 

5.1.2.IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt 

zaudējumus Pasūtītajam vai kaitēt tā interesēm. 

5.1.3.IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt Pasūtītajam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā. 

5.1.4. Līgumā noteikto saistību izpildei IZPILDĪTĀJS nozīmē vienu vai vairākas 

kontaktpersonas (Pielikums Nr2. Puses kontaktpersonu informācijas lapa).  
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5.1.5. Ja IZPILDĪTĀJA norādītās kontaktpersonas nekompetenti vai nolaidīgi sniedz 

Pakalpojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt šīs kontaktpersonas ar citām. 

5.1.6. IZPILDĪTĀJS var veikt izmaiņas Pasūtījumā, balstoties tikai uz Pasūtītāja 

kontaktpersonas norādēm.  

5.1.7. IZPILDĪTĀJS pilnā apmērā atbild par zaudējumiem, kas tā vainas dēļ radušies otrai 

Pusei. Zaudējumu pieprasīšana un to atlīdzība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

ja vien Puses nevienojas par citu zaudējumu atlīdzināšanas kārtību. 

5.1.8. IZPILDĪTĀJS sedz visus ar PASŪTĪTĀJAM jaunu ceļojuma dokumentu izdošanu un ar 

nepiegādāto ceļojuma dokumentu atcelšanu saistītos tiešos izdevumus, ja PASŪTĪTĀJS 

ceļojumu dokumentu IZPILDĪTĀJA vai tā izmantotā kurjera vainas dēļ nav saņēmis savlaicīgi 

(šajā Vienošanās noteiktajā termiņā) vai nav saņēmis vispār. 

5.1.9. IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM visu pieejamo informāciju un organizatorisko 

palīdzību dažādu neparedzētu izmaiņu ceļojumu organizācijā gadījumos.  

 

5.2.  PASŪTĪTĀJA saistības: 

5.2.1. Līgumā noteikto saistību izpildei PASŪTĪTĀJS nozīmē kontaktpersonu– Ināra Groce, tel. 

29299709, inara.groce@inbox.lv.. 

5.2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kartībā. 

5.2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas sadarboties ar IZPILDĪTĀJU šī līguma darbības laikā un  

nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem 

dokumentiem vai citu informāciju. 

5.2.3.  PASŪTĪTĀJS apņemas rakstiskā veidā apstiprināt izvēlēto pakalpojumu. 

5.2.4. Ja IZPILDĪTĀJS nesniedz Pakalpojumu Pasūtītāja noteiktajā laikā, tad IZPILDĪTĀJS 

atlīdzina visus tādejādi Pasūtītajam nodarītos zaudējumus un maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0.1 % (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma 

izpildes dienu, kā arī, tomēr līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējās līgumcenas. 

5.2.7. Jebkura šajā līgumā noteiktās soda naudas samaksa neatbrīvo Puses no to saistību 

pilnīgas   izpildes. 

5.2.8.Puse pilnā apmērā atbild par zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies pārējām Pusēm. 

Zaudējumu pieprasīšana un to atlīdzība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien 

Puses nevienojas par citu zaudējumu atlīdzināšanas kārtību. 

5.2.9. Par termiņā neapmaksātiem rēķiniem PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0.1% (nulle 

komats vienu procentu) no termiņā nenomaksātās rēķina summas par katru kavējuma darba 

dienu, tomēr līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējās līgumcenas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Pasūtītāju no rēķina apmaksas pilnībā.  



4 
 

5.2.10. IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM visu pieejamo informāciju un organizatorisko 

palīdzību dažādu neparedzētu izmaiņu ceļojumu organizācijā gadījumos.  

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras 

Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

6.2. Ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neatbild uz Pasūtītāja uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus 

konkrēta Pasūtījuma izpildei vai atkārtoti atsakās no tam piešķirtā Pasūtījuma izpildes, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta 

paziņojumu par Līguma izbeigšanu ar Pakalpojuma sniedzēju un Līgums uzskatāms par 

izbeigtu sestajā dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas. 

6.3. Katra no Pusēm par vienpusēji lauzt līgumu, ja otrās Puses līgumsods ir sasniedzis 

10% no kopējās līgumcenas, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 5 (piecas) dienas 

pirms līguma laušanas. 

6.4. IZPILDĪTĀJS var vienpusēji lauzt Līgumu par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji lauž Līgumu saskaņā ar šī punkta 

noteikumiem, tas zaudē visas ar šo Līgumu pielīgtās tiesības. 

7. Strīdu risināšanas kārtība 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu 

ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laika nespēs 

vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo 

starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā, tiesas ceļā. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laika par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa 

Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno 

izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota 

no līguma saistību izpildes. 

8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības 
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termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai ari Puses vienojas par 

līguma pārtraukšanu. 

8. Citi noteikumi 

9.1. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

9. 3.  PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Ināru Groci. 

9.5. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laika nozīmē Jūliju Fjodorovu. 

9.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu 

atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu. 

9.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puse apņemas rakstiski par to paziņot 

otrai Pusei 5 (piecu) dienu laika no izmaiņu iestāšanās brīža. 

9.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, ar vienādu juridisku 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS      IZPILDĪTĀJS 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  IK “FVF”, reģistrācijas  

Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV4600   nr.41502028877  

Reģ.nr. 90000048383, Valsts kase   Kauņas iela 64-1, Daugavpils,  

LV21TREL222052502200B                                                      LV-5404,  


