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LĪGUMS Nr.2.10/41 
Transporta pakalpojumu nodrošināšana 
Latgales plānošanas reģiona vajadzībām 

 
Rīgā,       2016. gada 2.septembrī 

   

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, administrācijas vadītājas 
Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, 
no vienas puses, un 
 
SIA “Miks BUS” , reģistrācijas Nr.41503034476, juridiskā adrese Cietokšņa iela 35-1, 
Daugavpils, LV-5401, tās valdes locekļa Aleksandra Davidova personā, kurš darbojas uz statūtu 
pamata, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Transporta 
pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona vajadzībām”, Nr. LPR/2016/5 (turpmāk 
tekstā - iepirkums) rezultātiem,  
 
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 

1. L īguma priekšmets 
 

Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam transporta pakalpojumus ar autobusiem un mikroautobusiem 
saskaņā ar Līguma 1.pielikuma nosacījumiem (turpmāk – Pakalpojums). 
                                 

2. Līguma summa un norēķinu kārt ība 
2.1. Līguma kopējā summa bez PVN ir 40000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), 
PVN 21% ir 8400,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi). Līguma summa pavisam 
kopā sastāda 48400,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi). PVN likme par 
atsevišķo Pakalpojumu var atšķirties atkarībā no Pakalpojuma maršruta. Pakalpojuma cena bez 
PVN tiek aprēķināta saskaņā ar Līguma 2.pielikuma cenām. 
2.2. Pakalpojuma cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, tajā 
skaitā izmaksas, kas saistītas ar iesaistītā personāla darba atlīdzību, transportlīdzekļa 
sagatavošanu braucienam, nodokļiem, nodevām, apdrošināšanu, personāla vīzām un citām 
izmaksām, kas nepieciešamas Līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. 
2.3. Pasūtītājs par Pakalpojumu veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas 
norēķina kontu saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām cenām ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 
dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
 

3. Pakalpojumu sniegšanas kārt ība 
3.1. Pakalpojuma nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs informē par to Izpildītāju- vismaz 3 (trīs) 
dienas iepriekš braucienam pa Latviju un savlaicīgi braucienam uz ārzemēm (lai Izpildītājs 
varētu sakārtot visus dokumentus), norādot brauciena maršrutu, laiku un pasažieru skaitu. 
Izpildītājam jānodrošina Pakalpojums pēc pasūtījuma. 
3.2. Gadījumā, ja autobuss/mikroautobuss ar attiecīgo pasažieru skaitu noteiktam braucienam 
nav pieejams, Izpildītājs ir tiesīgs iesaistīt autobusu (mikroautobusu) ar lielāku pasažieru skaitu, 
cenas aprēķinā ņemot vērā tarifu, kas ir paredzēts attiecīgā pasažieru skaita autobusam. 
3.3. Transporta līdzeklis Pakalpojumam jānodrošina tehniskā kārtībā, sagatavots braucienam un 
iztīrīts. 
3.4. Transporta līdzekļa vadītājiem jābūt atbilstošas kategorijas derīgai autovadītāja apliecībai. 
3.5. Pēc Pakalpojuma izpildes Puses abpusēji paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. 
3.6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt visus maksājumus Līguma 2.3.apakšpunktā paredzētajā 
kārtībā. 
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4. Pušu atbildība 
4.1. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu, tam ir 
pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru šādu 
gadījumu, kā arī atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ka tam rodas sakarā ar Pakalpojuma 
nenodrošināšanu. 
4.2. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 2.3.apakšpunktu, 
neievērošanas gadījumā Pasūtītājs apņemas maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātas 
summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no no neapmaksātas summas. 
4.3. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses 
prettiesiskas rīcības (darbība vai bezdarbība) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja 
neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāri pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un 
zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību (darbību un bezdarbību) un 
nodarītajiem zaudējumiem. 
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

 
5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma parakstīšanas datums norādīts 
Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 
5.2.  Izpildītājs ir tiesīgs sniegt Pakalpojumu un Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojumu līdz 
iestājas viens no šādiem nosacījumiem: 
5.2.1. Pasūtītājs ir izlietojis Līguma 2.1.apakšpunktā norādīto Līguma summu;  
5.2.2. ir pagājuši 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
5.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
5.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 
 

6. Pasūtījuma konfidencialitāte 
 Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma 
rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai 
publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.  
 

7. Nepārvarama vara 
7.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas 
dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā 
vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 
plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, 
Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie 
akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).  
7.2.  Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra 
Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, 
ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto 
apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  
7.3.  Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 
tiesības izbeigt Līguma darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) 
dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas 
radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 
 

8. Citi noteikumi 
8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējuši starp Pusēm līdz Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 
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8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.3. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, e-
pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse 
neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 
saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.  
8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 
ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 
(vienu) mēnesi iepriekš. 
8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina 
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi 
un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
8.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, tai skaitā tā pielikums uz 3 (trīs) 
lapā,, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, 
pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
9. Pušu rekvizīti 

 
PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 IZPILD ĪTĀJS: 
SIA “Miks BUS” 
Reģ. Nr.41503034476 
Cietokšņa iela 35-1, Daugavpils, 
LV-5401 
Banka: AS “DNB Banka” 
Kods: RIKOLV2X 
Konts: LV91RIKO0002930168841 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Valdes loceklis  
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /A.Davidovs/ 
z.v. 
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Līguma Nr. 2.10/41 
1.pielikums 

 
 

Pakalpojuma cenas 
 
Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, administrācijas vadītājas 
Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, 
no vienas puses, un 
 
SIA “Miks BUS” , reģistrācijas Nr.41503034476, juridiskā adrese Cietokšņa iela 35-1, 
Daugavpils, LV-5401, tās valdes locekļa Aleksandra Davidova personā, kurš darbojas uz statūtu 
pamata, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, 
 
vienojas par šādām cenām: 
 

Nr.p.k. Nosaukums 
Cena EUR 
bez PVN 

1. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (8-10 
pasažieru vietas) Latvijas teritorijā 

 

2. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (8-10 pasažieru 
vietas) Latvijas teritorijā 

 

3. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (8-10 
pasažieru vietas) ārpus Latvijas teritorijas  

 

4. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (8-10 pasažieru 
vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

5. Tarifs par diennakti mikroautobusam (8-10 pasažieru vietas) 
Latvijas teritorijā 

 

6. Tarifs par diennakti mikroautobusam (8-10 pasažieru vietas) 
ārpus Latvijas teritorijas 

 

7. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (15-17 
pasažieru vietas) Latvijas teritorijā 

 

8. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (15-17 pasažieru 
vietas) Latvijas teritorijā 

 

9. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (15-17 
pasažieru vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

10. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (15-17 pasažieru 
vietas) ārpus Latvijas teritorijas 
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11. Tarifs par diennakti mikroautobusam (15-17 pasažieru vietas) 
Latvijas teritorijā 

 

12. Tarifs par diennakti mikroautobusam (15-17 pasažieru vietas) 
ārpus Latvijas teritorijas 

 

13. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (18-21 
pasažieru vietas) Latvijas teritorijā 

 

14. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (18-21 pasažieru 
vietas) Latvijas teritorijā 

 

15. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (18-21 
pasažieru vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

16. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (18-21 pasažieru 
vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

17. Tarifs par diennakti mikroautobusam (18-21 pasažieru vietas) 
Latvijas teritorijā 

 

18. Tarifs par diennakti mikroautobusam (18-21 pasažieru vietas) 
ārpus Latvijas teritorijas 

 

19. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (22-27 
pasažieru vietas) Latvijas teritorijā  

 

20. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (22-27 pasažieru 
vietas) Latvijas teritorijā 

 

21. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (22-27 
pasažieru vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

22. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (22-27 pasažieru 
vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

23. Tarifs par diennakti mikroautobusam (22-27 pasažieru vietas) 
Latvijas teritorijā 

 

24. Tarifs par diennakti mikroautobusam (22-27 pasažieru vietas) 
ārpus Latvijas teritorijas 

 

25. 1 nobraukuma kilometra cena autobusam (vismaz 40 
pasažieru vietas) Latvijas teritorijā 

 

26. 1 dīkstāves stundas cena autobusam (vismaz 40 pasažieru 
vietas) Latvijas teritorijā 

 

27. 1 nobraukuma kilometra cena mikroautobusam (vismaz 40 
pasažieru vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 



6 
 

28. 1 dīkstāves stundas cena mikroautobusam (vismaz 40 
pasažieru vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

29. Tarifs par diennakti mikroautobusam (vismaz 40 pasažieru 
vietas) Latvijas teritorijā 

 

30. Tarifs par diennakti mikroautobusam (vismaz 40 pasažieru 
vietas) ārpus Latvijas teritorijas 

 

 
Pušu rekvizīti 

 
PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 IZPILD ĪTĀJS: 
SIA “Miks BUS” 
Reģ. Nr.41503034476 
Cietokšņa iela 35-1, Daugavpils, 
LV-5401 
Banka: AS “DNB Banka” 
Kods: RIKOLV2X 
Konts: LV91RIKO0002930168841 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Valdes loceklis  
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /A.Davidovs/ 
z.v. 

 
 

 
 

 


