PASŪTĪTĀJA LĪGUMA NR. NR. 02/17/62
IZPILDĪTĀJA LĪGUMA NR. LTC-L-17-658
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – 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
“Lattelecom” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās
reģistrācijas Nr. 40003052786 un kuru pārstāv Viesturs Bulāns, kurš rīkojas saskaņā ar
2016.gada 1.janvāra pilnvaru Nr.28-7/24, Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā abi kopā
saukti – Puses, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ierīkot E1 G.703 2,048Mbit/s datu pārraides kanālu
(turpmāk tekstā – Datu pārraides kanāls) starp Pasūtītāja objektiem Rīgas KDP ēka (Lidosta
„Rīga”, Mārupes novads) un CVOR/DME Radiobāku (Lidosta “Daugavpils, Lociki, Naujenes
pagasts, Daugavpils novads”) un nodrošināt E1 G.703 2,048Mbit/s datu pārraides
pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam (turpmāk tekstā – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma un tā
pielikumu noteikumiem.
2.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojuma izpildi 5 (piecu)
gadu laikā nedrīkst pārsniegt 33445,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit
pieci eiro un 00 centi).
2.2. Maksu par datu pārraides kanāla ierīkošanu 22995,00 EUR apmērā (bez pievienotās
vērtības nodokļa) un datu pārraides kanāla testēšanu 250,00 EUR apmērā (bez pievienotās
vērtības nodokļa) Pasūtītājs apmaksā 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.3. Ikmēneša maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojuma abonēšanu ir 170,00
EUR (viens simts septiņdesmit eiro un 00 centi). Abonēšanas maksa tiek aprēķināta sākot no
Datu pārraides kanāla ierīkošanas brīža, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas un
nodošanas akts. Maksa par Pakalpojuma pirmo un pēdējo mēnesi tiek aprēķināta
proporcionāli līdz mēneša beigām atlikušo dienu skaitam.
2.4. Pasūtītājs ikmēneša maksu par kārtējo abonēšanas mēnesi pārskaita Izpildītājam uz rēķinā
norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina
saņemšanas dienas.
2.5. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic vienlaikus ar Līgumā
noteiktajiem maksājumiem.
2.6. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Izpildītājs apliecina, ka elektroniskais rēķins
tiek sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
sagatavošanu.
2.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par kārtējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem
un/vai Darbiem līdz kārtējā mēneša 15.(piecpadsmitajam) datumam.
2.8. Izpildītājs Līguma 2.7.punktā minēto rēķinu nosūta elektroniskā veidā uz Pasūtītāja epasta adresi: lgs@lgs.lv.
2.9. Ja Izpildītājs rēķinu ir nosūtījis pēc Līguma 2.7.punktā norādītā termiņa, tad rēķina
apmaksas termiņš tiek attiecīgi pagarināts atbilstoši rēķina nosūtīšanas nokavēto dienu
skaitam.

2.10. Par apmaksas veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītāja rēķinā norādītā naudas
summa tiek ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.
3.
DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pēc Datu pārraides kanāla ierīkošanas un testēšanas, vienlaikus ar pieņemšanas un
nodošanas aktu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Datu pārraides kanāla ierīkošanas
izpilddokumentāciju saskaņā ar normatīvu dokumentu prasībām un mērījumu protokolu.
3.2. Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti traucējumi Datu pārraides kanāla darbībā,
Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā novērst visus konstatētos trūkumus un
nepilnības bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku, kā arī atkārtoti iesniegt Pasūtītājam
kanāla mērījumu protokolu.
3.3. Dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Izpildītāja vārdā ir tiesīgs parakstīt klientu
attiecību vadītāja Tatjana Mihejeva vai Lielo uzņēmumu nodaļas direktors Viesturs Bulāns,
bet Pasūtītāja vārdā Sakaru nodaļas vadītājs Ainārs Šņepsts vai Sakaru nodaļas vadošais
telesakaru inženieris Vladimirs Podļesnijs
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Pasūtītāju ar kvalitatīvu
Pakalpojumu.
4.2. Pasūtītājs apņemas maksāt par Pakalpojumu, ja tas būs izpildīts atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
4.3. Lai nodrošinātu Datu pārraides kanāla darbu, Izpildītājs ievērojot Pasūtītāja prasības
(pielikums nr.1 Tehniskā specifikācija) Pasūtītāja telpās uzstāda Pakalpojuma pieslēguma
aparatūru, kura ir paredzēta montāžai 19” skapī. Pasūtītājs nodrošina tā telpās izvietotās
aparatūras saglabāšanu un tās darbībai atbilstošus apstākļus, tai skaitā nodrošina tai
nepārtrauktu elektrību par saviem līdzekļiem. Lai instalētu, apkalpotu un remontētu Pasūtītāja
telpās uzstādīto un Izpildītāja īpašumā esošo Pakalpojuma pieslēguma aparatūru, Pasūtītājs
nodrošina nepieciešamā Izpildītāja personāla pieeju abpusēji pieņemamā laikā.
4.4. Izpildītājs apkalpo Pasūtītāja telpās izvietoto Pakalpojuma pieslēguma aparatūru un
nodrošina nepārtrauktu Pakalpojuma sniegšanu.
4.5. Pasūtītājs apņemas veikt Pakalpojuma apmaksu saskaņā ar Līguma 2.2. un 2.4.punktu.
4.6. Ja Pasūtītājs nepilda savas saistības, kas noteiktas Līguma 2.2. un 2.4.punktā, tad
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no nesamaksātās summas.
4.7. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības noteiktajos termiņos (Līguma 4.13.punkts un
Pielikuma Nr.1 7.punkts), tad par katru kavējuma dienu maksā līgumsodu 0,1% apmērā no
kopējās Līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas
4.8. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.9. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām un/vai
neveic Pakalpojumu atbilstoši Līguma un/vai Pielikumu prasībām, Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu.
4.10. Ja Pasūtītājs kavē Pakalpojuma apmaksu par vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām
dienām, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku
paziņojumu.
4.11. Ja Līguma darbības laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas Pakalpojuma izpildē tiek
konstatēti slēpti defekti, trūkumi, kuri netika atklāti darbu pieņemšanas – nodošanas brīdī,
Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku 14 (četrpadsmit) kalendāra
dienu laikā pēc pretenzijas vēstules saņemšanas novērst visus konstatētos trūkumus.
4.12. Izpildītājam jānodrošina Datu pārraides kanāla nepārtrauktu un kvalitatīvu darbu
saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums nr.1).
4.13. Datu pārraides kanāla bojājumu gadījumā Pasūtītājs piesaka bojājumu Izpildītājam pa
telefonu Nr. 80009101 vai uz e-pasta adresi: tad.dati@lattelecom.lv Izpildītājam jānodrošina
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reakcijas laiks ne ilgāks par 4 (četrām) stundām, skaitot no bojājuma pieteikšanas brīža.
Izpildītājam jānovērš bojājumi un pilnīga Datu pārraides kanāla darbspēja jāatjauno ne vēlāk
kā 12 (divpadsmit) darba stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Pēc nepieciešamības
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 5 (dienu) laikā atkārtoti veikt Datu pārraides kanāla testēšanu
ar mērījumu protokola izsniegšanu.
5. CITI NOSACĪJUMI
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 5 (piecus) gadus no
Pakalpojuma ierīkošanas brīža.
5.2. Pusēm ir tiesības, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, vienpusēji izbeigt
Līgumu. Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu Pakalpojuma ierīkošanas laikā, Pasūtītājs
apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi veiktos Pakalpojuma ierīkošanas darbus.
5.3. Šis Līgums un jautājumi, kas nav ietverti šajā Līgumā, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Ja Pusēm 10 (desmit) darba dienu laikā 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 un/vai neesamību,
tiek risināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.5. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu
saistību izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm
atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu
pastāvēšanu.
5.6. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura
kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva
ārkārtas rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
5.7. Līgums ir parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai no Pusēm ir viens Līguma eksemplārs
un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5.8. Līgumam ir šādi pielikumi:
5.8.1. Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija”.
5.8.2. Pielikums Nr.2 „Izcenojumi”.
6. PUŠU ATBILDĪGĀS KONTAKTPERSONAS
6.1. Pušu atbildīgās kontaktpersonas:
6.1.1. Izpildītāja atbildīgā kontaktpersona: Klientu attiecību vadītāja Tatjana Mihejeva,
tālrunis: 67056025, e-pasts: tatjana.mihejeva@lattelecom.lv
6.1.2. Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona: Sakaru nodaļas vadītājs Ainārs Šņepsts,
tālrunis 67300770, e-pasts: ainars.snepsts@lgs.lv.
6.2. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par līgumsaistību izpildes kontroli,
nodrošina Pušu komunikāciju, dokumentu sagatavošanu līgumsaistību izpildes
jautājumos un ir pilnvarotas Puses vārdā parakstīt šajā Līgumā minētos aktus.
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7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Lidosta “Rīga”, KDP ēka,
Mārupes novads, LV-1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Lattelecom”
Dzirnavu iela 105,
Rīga, LV – 1011
PVN reģ. Nr. LV40003052786
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV05HABA000140X040000

/paraksts/ D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

/paraksts/ V.Bulāns
Pilnvarotā persona

/paraksts/ E. Švēde
Valdes loceklis
Mārupes novadā, 2017. gada 28. aprīlī

Rīgā, 2017. gada 8. maijā
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