LĪGUMS Nr. 02/18/89
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – Pasūtītājs, kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr.40003038621 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs
Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes
pilnvarojumu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība
“Liepāja””, turpmāk – Izpildītājs, kas reģistrēta Komercreģistrā vienotās reģistrācijas Nr.
40003134391 un kuru pārstāv tās valdes loceklis Agris Sprūde, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā kopā un atsevišķi saukti „Puses”, noslēdz
Līgumu, turpmāk– Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu Pasūtītāja aeronavigācijas
objektu tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu lidostas “Liepāja” lidlauka objektos
saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līguma 1.pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju un
2.pielikumā pievienotajiem izcenojumiem.
2.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 19915,50
(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecpadsmit eiro un 50 centi), neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
2.2. Mēneša maksa par Pakalpojumu ir EUR 561,00 (pieci simti sešdesmit viens eiro un 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.3. Izpildītājs katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam nosūta Pasūtītājam rēķinu par
Objektu apsardzi.
2.4. Pasūtītājs veic rēķina par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu apmaksu 10 (desmit) darba
dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu
kontu.
2.5. Puses vienojas, ka rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta (turpmāk
tekstā: „e-rēķins”). Izpildītājs veiks e-rēķina nosūtīšanu elektroniskā veidā uz Pasūtītāja e-pasta
adresi: lgs@lgs.lv . Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs ir saņēmis
e-rēķinu datumā, kurā tas tiek izsūtīts no Izpildītāja e-pasta adreses: info@liepaja-airport.lv uz
iepriekš norādīto Pasūtītāja e-pasta adresi.
2.6. Pasūtītājs neapmaksā papildu pakalpojumus, izbraukumus un izsaukumus, kas veikti
patvaļīga apsardzes iekārtu trauksmes režīma iedarbošanās dēļ, t.i. papildus operatīvās
grupas izbraukumi, tehniķa izbraukumi remontdarbu veikšanai, izziņas par signalizācijas
statusa izmaiņām un citi.
2.7. Ja Līguma darbības laikā ir nepieciešamas jebkādas izmaiņas sniegto Objektu apsardzes
pakalpojumos, kas ietekmē šajā Līgumā atrunāto maksu par pakalpojumiem vai Izpildītāja
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu, tad Pusēm izmaiņas ir jāsaskaņo
rakstveidā un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.8. Pakalpojuma sniegšanas izcenojumā jābūt ietvertiem visiem ar Pakalpojuma sniegšanu
saistītiem izdevumiem (t.sk., bet ne tikai transports, personāls, apsardzes materiāli un iekārtas).
2.9. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic vienlaikus ar Līguma
2.2.punktā noteiktajiem maksājumiem.

3.

PUŠU PIENĀKUMI

3.1. Izpildītāja pienākumi:
3.1.1. nodrošināt Objektu nepārtrauktu diennakts tehnisko apsardzi ar bruņotās grupas izbraukumu
drošības sistēmu nostrādāšanas gadījumā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līguma
1.pielikumu;
3.1.2. nodrošināt, ka apsardzes pultis ir savienotas ar Objektos esošām apsardzes ierīcēm:
radioraidītājiem un kontrolpaneļiem;
3.1.3. nodrošināt, ka Pakalpojuma kvalitāte, apjoms un nodrošinājuma prasības ir atbilstošas spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem apsardzes un ugunsdrošības jomā, Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības aviācijas normatīvo aktu prasībām, kā arī ICAO rekomendācijām;
3.1.4. ievērot Pasūtītāja norādījumus, lai nodrošinātu, ka Pakalpojuma sniegšana netraucēs
aeronavigācijas un pamatiekārtu darbībai vai neietekmēs to darbību;
3.1.5. drošības sistēmu atteikuma gadījumā, nodrošināt iespēju Izpildītāja tehniskajam personālam
jebkurā diennakts laikā izbraukt uz Objektiem divu stundu laikā;
3.1.6. pēc pieprasījuma sniegt konsultācijas Pasūtītāja Drošības dienestam saistībā ar Objektu
drošību;
3.1.7. visā Līguma darbības laikā nodrošināt spēkā esošu Iekšlietu ministrijas izsniegtu licenci, kas
atļauj sniegt apsardzes pakalpojumus.
3.2. Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
3.2.2. nodrošināt Izpildītāja apkalpojošā personāla piekļūšanu Objektiem Līguma saistību izpildei
nepieciešamā apjomā;
3.2.3. nodod Izpildītājam Objektus ar pieņemšanas nodošanas aktu un garantē, ka Objekti ir
tehniskā kārtībā, atbilstoši tehniskām specifikācijām un iesniegto zonu sarakstam;
3.2.4. gadījumos, kad Izpildītājs iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu Pakalpojumu
Objektos, ir iegādājies iekārtas vai veicis citus materiālos ieguldījumus, tad Pasūtītājs veic
apmaksu un pārņem iekārtas savā bilancē.
4.
PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojums tiks veikts saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līguma
1.pielikumu.
4.2. Ja Pasūtītājs nepilda Līguma 2.2.punktā noteiktās saistības, tas maksā Izpildītājam līgumsodu
0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās Līguma summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.3. Rakstiskas pretenzijas par Pakalpojumu Pasūtītājs iesniedz pēc fakta konstatācijas, bet ne vēlāk
kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no neizpildes vai nepienācīgas izpildes fakta konstatēšanas.
4.4. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par faktiskajiem zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, ja
Izpildītājs nav pienācīgi sniedzis Pakalpojumu, atbilstoši šī Līguma un tā pielikumu prasībām.
Faktisko zaudējumu apmēra noteikšanai Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu.
4.5. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies nepārvaramas varas dēļ,
ieskaitot normatīvo aktu ieviešanu, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz šajā Līgumā
noteikto darbu izpildi.
4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un no zaudējumu
atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no līgumsaistību neievērošanas.
5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu
pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai neesamību, tiks galīgi
izšķirts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 15.jūnijā un ir spēkā līdz 2021.gada 31.maijam vai līdz brīdim,
kad tiek sasniegta Līguma 2.1.punktā minētā summa.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa jebkurā Līguma darbības laikā,
norādot pamatotus iemeslus un brīdinot rakstiski Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
6.3. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām personām
savas ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības.
6.5. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Pusēm, pie nosacījuma, ja tie ir
sagatavoti un noformēti rakstiski un ir Pušu pārstāvju parakstīti.
6.6. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.7. Ja Līguma darbības laikā kādai no Pusēm rodas apstākļi, kuri ir par iemeslu saistību neizpildei
vai daļējai to izpildei, un šādi apstākļi ir saistīti ar nepārvaramu varu, tad Puse, kuras saistību
izpilde ir neiespējama vai daļēji iespējama, paziņo rakstiski otrai Pusei 1 (vienas) dienas laikā
par nepārvaramas varas notikumu un pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. Šajā
gadījumā Puses kopīgi lemj jautājumu par tālāko sadarbību.
6.8. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara
operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri ārkārtas
rakstura apstākļi, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
6.9. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē
spēku, Pusēm vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.
6.10. Līgums ir parakstīts 2 (divos) eksemplāros, uz 11 (vienpadsmit) lapām, ar vienādu juridisku
spēku, latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
6.11. Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un
apņemas tos izpildīt un ievērot.
6.12. Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji ir Drošības dienesta vadītājs
Mārtiņš Krauze (tālrunis: 29433753) vai Drošības dienesta darba organizācijas speciālists
Vladimirs Zaņegins (tālrunis: 29239657).
6.13. Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir: Aviācijas drošības daļas
vadītājs Armands Vēberis (tālrunis: 24923533) vai Aviācijas drošības daļas vadītāja vietnieks
Krišjanis Glūzda (tālrunis: 27477065).
6.14. Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
IZPILDĪTĀJS
VAS „Latvijas gaisa satiksme”
SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””
Muzeju iela 3, Lidosta „Rīga”,
Lidostas iela 8,
Mārupes novads, LV–1053,
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430
PVN Reģ. Nr. LV40003038621
PVN reģ. Nr. LV40003134391
Banka: SEB Banka, AS
Banka: Citadele banka, AS
Konta Nr. LV20UNLA0003029070855
Bankas kods: PARXLV22
Kods Nr. UNLALV2X
Konta Nr.: LV70PARX0012928260001
(paraksts) D.Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts) A.Sprūde

(paraksts) E.Švēde
Valdes loceklis
Mārupes novadā, 2018.gada 1.jūnijā

Liepājā, 2018.gada 31.maijā
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