PASŪTĪTĀJA LĪGUMA NR. 02/17/69
IZPILDĪTĀJA LĪGUMA NR.70.03-02/20/00/2017/47
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs), kas reģistrēta
Komercreģistrā ar vienoto 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
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk –
Izpildītājs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003011203 un kuru
pārstāv tās valdes priekšsēdētājs, prokūrists Jānis Bokta, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un
28.12.2016. prokūru, no otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs (turpmāk abi kopā saukti – Puses), ņemot vērā Pasūtītāja
organizēto iepirkumu ar identifikācijas Nr. LGS 2017/26 un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt rezerves datu pārraides kanāla (turpmāk – Datu
pārraides kanāls) organizēšanu (ierīkošanu, testēšanu un uzturēšanu) posmā: KDP Lidosta
“Liepāja” – KDP Lidosta “Rīga” un KDP Lidosta “Ventspils” - KDP Lidosta “Rīga” (turpmāk –
Pakalpojums) atbilstoši Līguma, 1. pielikuma un 2. pielikuma nosacījumiem, kas ir šī Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
2.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa Līguma darbības laikā par Pakalpojumu nedrīkst pārsniegt 24 000,00 EUR
(divdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.
2.2. Ikmēneša Pakalpojuma abonēšanas maksa ir 400,00 EUR (četri simti euro, 00 centi) bez PVN.
Abonēšanas maksa tiek aprēķināta no pirmās Pakalpojuma sniegšanas dienas 2017. gada 29. maija,
atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Līguma 1. pielikums). Abonēšanas maksa par Pakalpojuma
pirmo un pēdējo mēnesi tiek aprēķināta atbilstoši faktiski izmantotam lietošanas dienu skaitam
konkrētajā mēnesī.
2.3. Pasūtītājs ikmēneša maksu par kārtējo Pakalpojuma abonēšanas mēnesi pārskaita Izpildītājam
uz rēķinā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no
Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Puses vienojas, ka Pakalpojuma ierīkošanas maksa tiek noteikta EUR 0,00 apmērā, atbilstoši
Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
2.5. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standartlikmi. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic vienlaikus ar Līgumā
noteiktajiem ikmēneša 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 tekošā mēnesī sniegto Pakalpojumu līdz katra
mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam.
2.8. Izpildītājs Līguma 2.7. punktā minēto rēķinu nosūta elektroniskā veidā no Izpildītāja e-pasta
adreses: rekini@lvrtc.lv uz Pasūtītāja e-pasta 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 proporcionāli rēķina nosūtīšanas nokavēto dienu skaitam.
2.10. Par apmaksas veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītāja rēķinā norādītā naudas
summa tiek ieskaitīta Izpildītāja kredītiestādes norēķinu kontā.

3.
DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs apņemas 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas, atbilstoši Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem, veikt Datu pārraides kanāla ierīkošanu,
gala iekārtu instalāciju, to konfigurāciju, kā arī Datu pārraides kanāla testēšanu un iesniegt par to
Pasūtītājam mērījumu protokolu (turpmāk – Protokols).
3.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Protokola saņemšanas dienas parakstīt
Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk – Akts), kuru sagatavo un Līguma
3.6. punktā norādītajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai vienlaikus ar Protokolu uz parakstu
iesniedz Izpildītājs.
3.3. Ja Datu pārraides kanāla testēšanas laikā, veiktajos darbos tiek konstatēti kādi trūkumi vai
defekti un/vai neatbilstība Līguma un vai tā Pielikumu noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs
neparakstīt Aktu. Par šo faktu Pasūtītājs noformē defektu aktu, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarotā
persona.
3.4. Iestājoties Līguma 3.3. punkta nosacījumiem, Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu
laikā novērst visus konstatētos trūkumus un nepilnības bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku,
līdzekļiem un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam jaunu Aktu.
3.5. Dokumentus, tajā skaitā Aktu, kas apliecina Pušu saistību izpildi, Izpildītāja vārdā ir tiesīgs
parakstīt Izpildītāja Komercdepartamenta direktors Ģirts Ozols, e-pasta adrese:
girts.ozols@lvrtc.lv. Līgumā noteikto saistību izpildes nodrošināšanai Izpildītāja atbildīgā
kontaktpersona – Komercdepartamenta Lielo klientu vadītājs Māris Jaunkausks, tālr.20399320, epasts: maris.jankausks@lvrtc.lv.
3.6. Aktu, kā arī Līguma 3.3. punktā minēto defektu aktu, Pasūtītāja vārdā tiek pilnvarots parakstīt
Tehniskā nodrošinājuma departamenta Sakaru nodaļas vadītājs - Ainārs Šņepsts, tālruņa Nr.:
67300770, e-pasta adrese: ainars.snepsts@lgs.lv, bet viņa prombūtnes laikā – Sakaru nodaļas
vadošais inženieris – Vladimirs Podļesnijs, 67300871, vladimirs.podlesnijs@lgs.lv.
3.7. Līguma 3.5. un 3.6.punktā noteiktās Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par
līgumsaistību izpildes kontroli, nodrošina Pušu komunikāciju, dokumentu sagatavošanu
līgumsaistību izpildes jautājumos un ir pilnvarotas Puses vārdā parakstīt Līgumā minētos
dokumentus.
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,
Pasūtītāja telpās uzstāda Izpildītājam piederošu Pakalpojuma pieslēguma aparatūru, ko pēc
Līguma termiņa beigām Izpildītājs demontē. Pasūtītājs nodrošina tā telpās izvietotās aparatūras
saglabāšanu tādā stāvoklī, kādā tā ir uzstādīšanas brīdī, neskaitot iekārtu dabisko nolietojumu. Lai
instalētu, apkalpotu un remontētu Pasūtītāja telpās uzstādīto un Izpildītāja īpašumā esošo
Pakalpojuma pieslēguma aparatūru, Pasūtītājs nodrošina nepieciešamā Izpildītāja personāla
piekļuvi abpusēji saskaņotā laikā. Pasūtītājs apņemas Izpildītāja Pakalpojumu pieslēguma
aparatūru, kas nepieciešama Pakalpojuma izpildei nodrošināt ar pieslēgumu elektroenerģijai uz
sava rēķina.
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 2.3. punktu.
4.6. Ja Pasūtītājs nepilda savas saistības, kas noteiktas Līguma 4.5. punktā, tad Izpildītājam ir
tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no

nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā
no nesamaksātās summas.
4.7. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt no Izpildītāja par katru kavējuma dienu maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no Līguma 2.2.punktā norādītās mēneša abonēšanas maksas, bet ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no Līguma 2.2.punktā norādītās mēneša abonēšanas maksas. Līgums 4.12.
punktā noteiktā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja maksāt līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavēto stundu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
4.8.Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.9. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi vairāk par 10 (desmit) darba dienām un/vai
neveic/nesniedz Pakalpojumu atbilstoši Līguma un/vai tā Pielikumu prasībām, Pasūtītājam ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu atbilstoši Līguma
6.2. punktam.
4.10. Ja Pasūtītājs kavē Pakalpojuma apmaksu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu
atbilstoši Līguma 6.2. punktam.
4.11. Izpildītājs apņemas nodrošināt Datu pārraides kanāla nepārtrauktu un kvalitatīvu darbu
saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).
4.12. Datu pārraides kanāla bojājumu gadījumā, Pasūtītājs piesaka Izpildītājam bojājumu pa
telefona Nr.67029540, 26513850 vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: helpdesk@lvrtc.lv.
Izpildītājam jānodrošina 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) stundu laikā. Pēc nepieciešamības Pasūtītājam ir tiesības 5
(piecu) darba dienu laikā atkārtoti pieprasīt veikt Datu pārraides kanāla testēšanu ar Protokola
izsniegšanu.
5. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTA AR DROŠUMU UN KVALITĀTI
SAISTĪTĀS PRASĪBAS
5.1. Izpildītājam jānodrošina drošuma atgadījumu ziņošanas sistēmas izveidošanu un ziņojumu
sniegšanu Pasūtītājam par darbu nodrošināšanu.
5.2. Izpildītājam jānodrošina visu drošuma atgadījumu pilnīgu izmeklēšanu, gala ziņojumu
jāiesniedz Pasūtītājam.
5.3. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītāja speciālistiem veikt Darbu drošuma un kvalitātes
auditēšanu atbilstoši Komisijas (EU) 2011. gada 17. oktobra Regulai Nr. 1035/2011, ar kuru
paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai.
6. CITI NOSACĪJUMI
6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 5 (piecus) gadus, skaitot no
Līguma 2.2. punktā noteiktās Datu pārraides kanāla abonēšanas dienas, līdz 2022. gada 28. maijam
6.2. Pusēm ir tiesības, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, vienpusēji izbeigt
Līgumu, savstarpēji veicot norēķinus par faktiski saņemto Pakalpojumu.
6.3. Līgums un jautājumi, kas nav ietverti šajā Līgumā, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.4. 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.
6.5. 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.

6.6. 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.
6.7. Līgums ir izstrādāts divos eksemplāros, kopā ar 1. pielikumu un 2. pielikumu uz 9 (deviņām)
lapām, katrai no Pusēm ir viens Līguma eksemplārs un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:
PASŪTĪTĀJS:
IZPILDĪTĀJS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
VAS “Latvijas Valsts radio
Lidosta “Rīga”, KDP ēka,
un televīzijas centrs”
Mārupes novads, LV-1053
Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012
PVN reģ. Nr. LV40003038621
PVN reģ. Nr. LV40003011203
Banka: AS “Citadele banka”
Banka: AS „Citadele Banka”
Kods: PARXLV22
Kods: PARXLV22
Konts: LV94PARX0000004631021
Konts: LV37PARX0000835930001
/paraksts/ D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

/paraksts/ J. Bokta
Valdes priekšsēdētājs, prokūrists

/paraksts/ E. Švēde
Valdes loceklis

Rīgā,
2017. gada 28.aprīlī

Mārupes novadā, 2017. gada 9.maijā

