
1. Lī~uma priekšmets

1.1. Pārdevējs aplJemas pardot vilciena dienu un abonemcnta bijetcs (turpmak teksta - l:3iletes), bet
Pircejs apņemas iegādāties un apmaksat Biletes saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Pardevējs apliecina, ka Bijetes ir dcrīgas atbilstoša maršruta vilcienos Latvijas Republikas
teritorija.

LīGUMS Nr.r;:;:l)7C- / /' (-.I5"":'>.k{MI":J-._

// eJ -",0-RIga, 20J7.gadaL2..._d~/a
("

Akciju sahicdrība ••Pasažieru vilciens", vienotais registrācijas Nr.40003567907, kuras
varda, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes prickšscdčtājs Andris Lubāns un valdes locekle
Inga Vagele, (turpmāk teksta - Pārdcvcjs), no vienas puses, un

Valsts akciju sabicdrlba ••Lah'ijas dzclzcclš", vienotais reģistrācijas Nr.40003032065,
kuras varda. pamatojoties uz VAS "Latvijas dzclzcclš" valdes 2016.gada IS.jūlija lemumu
Nr.VL-22171 ,.Parasta komercpilnvara (E.Bērziņš)", VAS "Latvijas dzelzcelš" valdes 2016.gada
l8.jūlija lčmumu Nr.VL-22172 "Parastā komcrcpilnvara (A.Strakšas)", ka arT uz Prezidentu
padomes 2017.gada 5.jūnija lemuma Nr.PP-14/205 pamata, rīkojas tas prezidents Edvīns Bērziņš un
viceprezidents Aivars Strakšas, (turpmak tcksta - Pircejs), no otras puscs (turpm ak teksta - Puse vai
Puses) nosIedz šādu līgumu (turpmāk teksta ~ Līgums):.-...•
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2.1.

2.2.

2. Līguma summa un pušu picnākumi

Pardcvčjs apņcmas noformet Bi[etes darbinieku dienesta braucieniem saskaņā ar Ministru
kabincta 20lZ.gada 2S.augusta noteikumiem Nr.599 "Sabiedriska transporta pakalpojumu
sniegšanas un izmantošanas kartība" un noteiktajiem tarifiem.

Pardcvčjs pec Pireeja pieprasījuma noformē šada veida Bijetes:
2.2.1. "Trīs dienu bilcte";
2.2.2. "Trīs dienu biJetc ar piemaksu par atrumu ieeirknī Rīga - Lielvārde";
2.2.3. "Trīs dienu biJcte ar piemaksu par ātrumu iecirkni lUga - Jelgava";
2.2.4. "Trīs dienu biJete ar piemaksu par autobusu no/lidz Aizkraukles AO";
2.2.5. "Trīs dienu biJete ar piemaksu parTukuma I.zonas autobusu";
2.2.6. "Trīs dienu biJete viena virziena"~;
2.2.7. "Trīs dienu biJete viena virziena ar piemaksu par atrumu iecirkni lUga - Lielvārde";
2.2.8. "Trīs dienu bilete viena virziena ar piemaksu par atrumu iecirkni Rīga - Jelgava";

2.2.9 Trīs dienu bilete vienā virziena ar piemaksu par autobusu no/Iīdz Aizkraukles 1\0";
2.2.10 Trīs dienu bi lete vienā virziena ar piemaksu par Tukuma l.zonas autobusu";
2.2.11. "Četru dienu bijete";
2.2.12. "Četru dienu bijete ar piemaksu par atrumu iecirkni Rīga - Lielvārde";
2.2.13. "Četru dienu bi lete ar piemaksu par ātrumu iccirknī Rīga - Jelgava";
2.2.14. "Četru dienu bijete ar piemaksu par autobusu nol1īdz Aizkraukles 1\0";
2.2.15. "Četru dienu bijete ar piemaksu par Tukuma I.zonas autobusu";
2.2.16. "Četru dienu bi lete viena virzienā";
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2.2.17 Četru dienu biletc vienā virzicnā ar piemaksu par ātrumu iecirkni Inga ~Lidvārdc";
2.2.18 Četru dienu bi lete vienU virzienU ar piemaksu par ātrumu iecirkni Rīga ~Jelgava";
2.2.19. "Četru dienu biletc vicnā virzicnā ar piemaksu par autobusu no!līdz Aizkraukles

AO";
2.2.20 ... Četru dienu bi lete vicnā virzicnā ar piemaksu par Tukuma l.zonas autobusu";
2.2.21. ..Piecu dienu bilctc";

2.2.22. "Piecu dienu bilclc ar piemaksu par ātrumu iecirkni lUga - Liclvārdc";
2.2.23. "Piecu dienu bi lete ar piemaksu par ātrumu iecirkni Inga - Jelgava";
2.2.24. "Piecu dienu bi lete ar piemaksu par autobusu no!līdz Aizkraukles AO";
2.2.25 .•. Piecu dienu bi lete ar piemaksu par Tukuma 1./0113S autobusu";
2.2.26. "Piecu dienu hi\ete vienā virzienā";

2.2.27. "Piecu dienu hi\ete viena virzienā ar piemaksu par ātrumu iecirkni lUga - L.ielvārdc";
2.2.28 .. .Piecu dienu bijete vienā virziellā ar piemaksu par āIrumu iecirkni lUga - Jelgava";
2.2.29 .• .Piecu dienu bilcte viellā virzienā ar picmaksu par autobusu no/lidz Aizkrauklcs

AO";
2.2.30. "Piecu dienu biletc vicnā virzicnā ar piemaksu par Tukuma I.zonas autobusu";
2.2.31. "Y1ēneša abonementa biletc";

2.2.32 ... \1čncša abonementa bijete ar piemaksu par ātrutllu iecirkni lUga - Lielvārdc";
2.2.33 .. ,Y1čneša aboncmenta bijete ar piemaksu par āIrumu iecirkni Rīg.l - Jelgava";
2.2.34. "Y1čneša aboncmenta bijete ar piemaksu par autobusu no/lidz Aizkraukles AO";
2.2.35. ,.Mčneša abonementa bilete ar piemaksu par Tukuma I.zonas autobusu";
2.2.36. "Mčneša aboncmenta bi/cte darba dienām";
2.2.37. "Mēneša abonementa bilete darba dienām ar piemaksu par ātrumu iecirkni Rīga -

Lielvārdc";

2.2.38. "Mēneša aboncmenta bilete darba dienām ar piemaksu par ātrumu iccirkni lUga -
Jelgava";

2.2.39. "Mēneša abonementa bi lete darba dienām ar piemaksu par autobusu llol1īdz
Aizkraukles AO";

2.2.40 ... ~1ēneša abonementa bi lete darba dienām ar piemaksu par Tukuma Lzunas
autobusu";

2.2.41 \-1čneša abonementa bitele darba dienām vienā virzicnā";

2.2.42 Mēneša abonementa bilcte darba dienam vienā VlrZlellā ar piemaksu par ātrumu
ieeirknī lUga - Lielvārde";

2.2.43 ... Y1ēneša abonementa bi lete darba dienām viena vlrzlenā ar piemaksu par ātrumu
ieeirknī lUga - Jelgava";

2.2.44 ... Mēneša abonementa bilcte darba dienām viena virzienā ar pičmaksu par autobusu
nollīdz Aizkraukles AO";

2.2.45. "Mēneša abonementa bilcte darba dienām vienā virziena ar piemaksu par Tukuma
I.zonas autobusu";

2.2.46 .•. Trīs mēnešu abonemcnta bilete";

2.2.47. "Trīs mēncšu abonementa bilete ar piemaksu par autobusu no!līdz Aizkraukles AO".
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2.3. Bijetes katru ceturksni! katru mēnesil katru nedēlu pasüta,' apmaksa un saņem Pircēja
struktūrvienības (Celu distance, Informaeijas tehnoloģiju centrs, Rīgas eksplualacijas
iecirknis, Daugavpils ekspluatācijas iecirknis, Reģionalais apsaimniekošanas iecirknis,
Signalizācijas un sakaru distance) un Ģenerāldirekcija (turpmāk - Struktūra), ievērojot kopejo
no 2017 .gada 2.jūlija Iīdz 20lS.gada I.jūlijam prognozējamo Līguma summu 550 065 EUR
(bez PVN). Papildu tiek aprēķinats PVN atbilstoši speka esošo normatīvo aktu praslNīm.
Līguma summas limita ieverošanu nodrošina Pircējs.

2.4. Pireēja Struktūras pilnvarotais pārstāvis iesniedz vadītaja parakstītu un apzīlllogotu garantijas
vēstuli un pieteikumu atbilstoši Līguma I.pielikumam (turpmāk - Pieteikums), 2 (divos)
eksemplaros AS ,.Pasažieru vilciens" Austrumu pasažieru apkalpošanas dalas veeākajai biješu
kases kasierei Olgai Lasmanei (talr. 67232270; mob. talr. 27895543; e-pasts:
olga.lasmane@pv.lv) vai Rīgas pasažieru stacijas IO.biješu kase.

2.5. Bijetes, kuras Pircejs iegadājas uz Pieteikuma pamata, Pārdevējs sagatavo 10 (desmit) darba
dienu laika no Pieteikuma saņemšanas dienas.

2.6. Pircēja Struktūras pilnvarotais pārstavis, uzradot pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu,
saņem no Pardevēja Bijetes, otro Pieteikuma eksemplaru un preču pavadzīmes~rēķina 2 (divus)
eksemplarus.

2.7. Pee Pušu savstarpējas rakstveida vienošanas Pircejs var iegadāties no Pārdeveja papildu
Biletes, kuru icgādes kopējai summai (bez PVN) jabūt mazakai par 20 procentiem no šī
Līguma 2.3.punkta noteiktas prognozējamās Līguma summas (bez PVN), kā ari mazākai par
Ministru kabineta noteiktajam Iīgumcenu robežam saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzeju iepirkumu likumu.

3. Norēķinu kartiba un atbildība

3.1.

3.2,

3.3.

3.4,

, '
Noreķini par icgādātajam Biletēm tiek veikti pamatojoties uz Pārdevēja piestādītajiem preču
pavadzīmēm-rēķiniem, kuri tiek noformēti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībam, un kuros tiek norādīti Līguma numurs un Pireeja struktūrvienības (maksātāja)
rekvizīti.

Apmaksu par Biletēm Pircēja attiecīga Struktūra veic 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no
preču pavadzīmes - rcķina saņemšanas brīža, ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līguma noradīto
norēķinu kontu banka.

Par Līguma 3.2.punkta noteikumu neizpildīŠanu noteiktajā laika, Pārdevējam ir tiesības
aprēķināt līgumsodu 0, I% (vienas desmitdalas procenta) apmera no nesamaksātās summas par
katru nokavēto dienu līdz maksājuma pilnīgai saņemšanai, be~ ne vairak kā 10% no
neizpildītās saistības apmēra, bet Pircējam pienākums to apmaksaL Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Pircēju no saistību pilnīgas izpildes.

Par Līguma 2.5.punkta noteikumu neizpildīšanu noteiktaja laika, Pircejam ir tiesības aprēķina!
līgumsodu 0, I% (vienas desmitdalas procenta) apmčrā no laika nenofotmēto un neizsniegto
Bilešu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairak ka 10% no neizpildītas saistības
apmēra, bet Pārdevejam piellākums to apmaksāt. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pardevēju no
saistību pilnīgas izpildes.

.t. Līguma darbības laiks

4.1. Puses vienojas, ka Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 2.jūliju un darbojas lidz 20lS.gada
I.jūlijam.
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4.2. Pēc Pušu vienošanas, Līgums var tikt izbeigts pirms noteikta termiņa.

4.3. Ja kada no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no Līguma noteikumiem, Pusem ir
ticsības izbeigt Līgumu pirms termiņa, paziņojot par izbeigšanu otrai Pusei 30 (trīsdesmit)
kalendārās dienas iepriekš.

5. Pārējie noteikumi

5.\. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpejas rakstveida saskaņošanas
neizpaust trešajam personam pilnīgi vai dajēji Līguma saturu vai jebkāda cita rakstura
informaciju, kas kjuvusi tiem pieejama Iīgumsaistību izpildes gaita, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzetos gadījumus.

5.2. Puses apņemas veikt visu nepieciešamo, lai jebkuri savstarpējie strīdi, nesaskaņas un
pretenzijas tiktu noreguletas savstarpejās vienošanas ceja. Ja vienošanas netiek panakta, strīds,
nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to, kā parkāpšanu, izbeigšanu vai spēka
neesamību, tiek izšķirts tiesa saskaņa ar Latvijas Repu~likas normatīvajiem aktiem.

5.3. Ja kads no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku. parejic Līguma punkti paliek speka.

5.4. Jebkuri grozījumi Līguma, un papildinājumi pie ta, ir spēka tikai tad, kad tie ir izteikti
rakstveida un tos ir parakstījušas abas Puses, izņemot izmaiņas attieeībā uz personu, kas
noradītas Līguma 2.4. un 5.7.punkta, datiem, par kuram Puses var pazil)ot viena otrai, nosūtot
attiecīgu paziņojumu uz Līguma 6.punklā noradīto adresi.

5.5. Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saisloši Pušu tiesību un pienākumu pārņēmejam.

5.6. Pardevejs, parakstot Iīgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna majas lapa www.ldz.lv
publicetajiem '"Latvijas dze!zcejš" koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas
pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas ari turpmak strikti tos ievērot pats un nodrošināt,ķa
tos ievēro ari tā darbinieki un ar Iīguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji. .

5.7. Pārdevējam ir pienākums nekavejoties informēt VAS "Latvijas dzelzcelš", ja identificēta
situācija, kad pārkapts kads no "Latvijas dzelzceW' koncerna sadarbības partneru biznesa
etikas pamatprincipicm, kā ari informēt par pasākumiem, kas tiek veikli. lai situāciju atrisinātu
un novērstu tas atkartošanos nākotnč. Gadījumā. ja šada inforrnācija netiek sniegta, bet:YI\S
"Latvijas dzelzcejš" kjūst zinams, ka Pārdevejs ir pārkapis kadu no '"Latvijas dzelzcelš"
koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērteta turpmakā
sadarbība likumā notciktajā kārtībā un apjomā.' ~

5.8. Ja Pārdcvēja rīcībā šī līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka
'"Latvijas dzelzcejš" koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa,
piel)cm, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska val citada rakstura labumus'
jebkadām personam ar nolOku panākt noteiktu prettiesisku Iēmumu pieņcmšanu, gūt
prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu merķi personiskas,
VAS "Latvijas dzclzcelš" vai jebkadu citu personu intereses, Pārdevējal1l ir pienākums par to
nekavējoties informēl "Latvijas dzelzcejš" koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas
daļu, izmantojot ziņošanas iespejas koncerna majas lapa "••.ww.ldz.lv. Paziņojumā jabūt
ieklautai informācijai, faktiem vai materialiem, kas ticami norada uz minētajām darbībām vai
sniedz pamatotu iemeslu aizdomam par šadām darbībam. YAS '"Latvijas dzelzceļš" garanlē,
ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā ari viņa parsUlvēto
uzņēmumu un citiem ta darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

5.9. Līgums sastadīts un parakslĪls 2 (divos) ekscrnplāros, kuriem ir vicnads juridiskais spčks.
Viens Līguma eksemplārs glabajas pie Pārdevēja, otrs - pie Pircēja.
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5.10. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

5.10.1. no Pārdcvēja puses - Pasažieru pārvadājurnu departamenta vadītāja victnieks, Rīgas
pasažicru apkalpošanas dalas vadītājs Māris Tmčums, (tel. 67233682; mob. 29531808;
e-pasts: rnaris.traculllsr{Ī'lpv.1 v).

5.10.2. no Pircēja puses - Finanšu dalas vadītajas vietniecc, Finanšu pārskatu llll
metodologijas nodalas vadītāja Anda Berga, (tel. 67232120: mob. 29531172; e-pasts:
anda.bcf!!a@ldz.lv).

6. Pušu rck\"iliti

•

P:lrdc\'čjs:

Akciju sabiedrIba ••Pasažieru \'iJciclIs"
Vicn. rcg. Nr. 40003567907
TurgcQcva iela 14, Rīga, LV- 1050
Norēķinu rekvizīti:
Swcdbank AS
Konts: LV7611ABA0551 002713776
Kods: IIABA LV22

Andri'

Pircējs:

Valsts akciju s:lhil'drIba ••Latvijas dzcilcl'lš"
Vien. reg. Nr. 40003032065
Gogola iela 3, lUga, LV- 1547
Norēķinu rckvizīti:
Nordea Bank AB Latvijas Iiliālc
S\VIFT kods NIJEALV2X.
Ģenerāldirckcija:
LV581\IlEA0000080249645
Ceju distance:
LV931\DEA0000082992369
Informācijas tehnoloģiju centrs:
LVI9NIJEA0000082992440
Rīgas ckspluatācijas iecirknis:
LV10NlJEA0000082992505
Daugavpils ekspluatacijas iecirknis:
LV63NDEA0000082992521
Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis:
LV 12NDEA0000082992372
Signalizācijas un sakaru distance:
LV56NDEA0000082992453
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PIETEIKUMS Nr. __

Par biļctēm dienesta braucieniem vilcienos

VAS "Latvijas dzelzcel~

sākot no -----------

1. pielikums
2017.gada$..~
Līgumam~ -//

L- Lf:!>1< IdIJ/:ŗ"•

struktürvicnības nosaukums

RiJetes veids Bilelcs tiek noformčtas
Nr. No kadas stacijas lidz kadai stacijai Daudlums I)iezīmes

un termiņš No Nr. lidz !'ir. Summa
I Z J , 5 6 7

1.
2.
3.
4. •
5.

Kopā:

Vaditajs
(amata spiedogs)

Sagatavoja (V.Uzvārds, tālruņa Nr.)

(paraksts)
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Līgumu saskaņošanas vēsture
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26.06.2017

Dokumenta veids: Līgums
Liguma priekšmets: Vilciena dienu un abonementa bijetes LOz darbinieku dienesta braucieniem
Uguma summa bez PVN: 550065
Līguma valūta: EUR
LTgumatermiņš no: 02.07.2017 lidz: 01,07.2018
Līgumsl!dz!ja nosaukums: PasažieruvilciensAS

Darbplūsmas iniciators: Anda Berga Amats: Oa[as vadītāja vietnieks, nada[as vadītājs Tel.: 67232120

SASKAŅOSANAS INFORMACIJA:

Saskanota:is Saskanotaia amats Lemums Komenta.rs Laiks
Normunds Vecākais juriskonsults Saskaņot 26.06.201
Dinsbergs 08.09

Sandra Segliņ3 Oalas vaditājs Saskaņot 2606201
0852

Tatjana Finansu direktors Saskaņot 26.06.201
Kontiievska 13:03
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