Līgums
par stāvvietas pakalpojumiem
Lidosta “Rīga”, /DATUMS/
Pakalpojumu sniedzējs:
Lidostas Satiksme PS, reģistrācijas Nr. 40203146961, biroja adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV1053, juridiskā adrese: Parādes iela 17-1A, Daugavpils, LV-5401, kuru uz sabiedrības līguma pamata pārstāv biedrs ar
lietveža tiesībām SIA Port&Trans, reģistrācijas Nr. 40203117731, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis
Sergejs Boiko.
Pakalpojumu saņēmējs:
/NOSAUKUMS/, reģistrācijas Nr. /REĢISTRĀCIJAS NUMURS/, juridiskā adrese: /ADRESE/, kuru uz
/PĀRSTĀVĪBAS PAMATS/ pamata pārstāv /AMATS, VĀRDS, UZVĀRDS/.
Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu saņēmējs, turpmāk tekstā kopā sauktas Puses un katrs atsevišķi – Puse,
vienojas par sekojošo:
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1.
Līguma priekšmets
Pakalpojumu sniedzējs piešķir Pakalpojumu saņēmējam tiesības par Līgumā noteikto maksu un ievērojot Līgumā
noteikto kārtību izmantot pielikumā iezīmēto brauktuvi, turpmāk tekstā – Stāvvieta, pasažieru komercpārvadājumu
veikšanai ar taksometriem paredzēto transportlīdzekļu, turpmāk tekstā – Taksometri, stāvēšanai.
2.
Stāvvietas izmantošanas kārtība
Pakalpojumu saņēmējs neatsaucami apņemas ievērot šādu Stāvvietas izmantošanas kārtību:
Pakalpojumu saņēmējs ir tiesīgs izmantot Stāvvietu tikai:
Pakalpojumu saņēmēja īpašumā vai turējumā esošo Taksometru stāvēšanai, un
ja Pakalpojumu saņēmējam ir tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, un
tādu Taksometru stāvēšanai, kuriem ir tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru Mārupes novadā,
un
tikai tādu Taksometru stāvēšanai, kuriem ir izsniegta Pakalpojumu sniedzēja caurlaide, un
tādu Taksometru stāvēšanai, kuriem salonā uz priekšējā paneļa no pasažiera puses ir piestiprināta uzlīme, kuras
paraugs pievienots Līgumam.
Taksometru novietošana ir atļauta 539. norīkojuma zīmes “Maksas stāvvieta” ar 849. papildzīmi “Tikai ar “Lidostas
Satiksme PS” atļaujām” darbības zonā. Ja minēto zīmju darbības zonā nav brīvo vietu Taksometru novietošanai,
Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs novietot Taksometrus 539. norīkojuma zīmes “Maksas stāvvieta” bez
849.papildzīmes “Tikai ar “Lidostas Satiksme PS” atļaujām” darbības zonā. Ja visu augstāk minēto zīmju darbības
zonās nav brīvo vietu Taksometru novietošanai, Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai stāvēšanai
nenovietotie Taksometri nekavējoties izbrauktu no Stāvvietas.
Taksometriem ir pienākums uzņemt jebkuru pasažieri, neatkarīgi no pieprasītā komercpārvadājuma attāluma un
maršruta, izņemot gadījumus, kad ar pasažiera pieteikto komercpārvadājuma pakalpojumu tiktu pārkāpti ceļu
satiksmes noteikumi vai pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošie tiesību akti.
Pakalpojumu saņēmējam ir aizliegts vienoties ar citu transportlīdzekļu īpašniekiem, turētājiem un vadītājiem, kas
izmanto vai plāno izmantot Stāvvietu, par pasažieru uzņemšanas secību komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai,
vai citādi ierobežot vai ietekmēt pasažieru izvēles brīvību.
Pakalpojuma saņēmējam jānodrošina, lai uzņemot pasažieri, bet pirms komercpārvadājuma pakalpojuma uzsākšanas,
pasažierim tiktu izskaidrots iecerētā komercpārvadājuma pakalpojuma tarifs un aptuvena kopējā komercpārvadājuma
pakalpojuma maksa līdz pasažiera izvēlētajam komercpārvadājuma pakalpojuma galapunktam, kā arī sniegta
informācija par papildus pakalpojumu, ja tādi tiek sniegti, cenām.
Pakalpojumu saņēmējs ir brīdināts un neiebilst, ka Pakalpojumu sniedzējs var aprīkot Stāvvietu ar informācijas
centriem, kur jebkurš patērētājs var saņemt informāciju par pasažieru komercpārvadājuma pakalpojuma sniegšanas
noteikumiem Latvijā, pasažieru komercpārvadājuma pakalpojuma sniedzēju tarifiem un papildus pakalpojumu
cenām, kā arī personīgi iesniegt sūdzību par Taksometra vadītāja rīcību.
Taksometru vadītājiem Stāvvietas teritorijā ir pienākums bez iebildumiem nekavējoties pakļauties Pakalpojuma
sniedzēja pārstāvju pieprasījumiem pārvietot Taksometru, uzrādīt Līguma izpildi apliecinošus dokumentus, pierādīt
Taksometru atbilstību Līguma noteikumiem vai izbraukt no Stāvvietas, neatkarīgi no tā, vai Taksometrs ir uzņēmis
pasažieri, īpaši ja Pakalpojuma sniedzēja pārstāvju pieprasījumi ir saistīti ar neatliekamiem drošības pasākumiem,
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu vai satiksmes organizēšanu.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšējiem brīdinājumiem īslaicīgi ierobežot Taksometru stāvēšanas vietu
skaitu, ja šāds ierobežojums ir saistīts ar neatliekamiem drošības pasākumiem vai sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.
Taksometru vadītājiem ir atļauts smēķēt Stāvvietas teritorijā tikai tam speciāli paredzētajā vietā, ja tāda ir izveidota.
Taksometru vadītājiem ir aizliegts ilgstoši (ilgāk kā 10 minūtes) atstāt transportlīdzekli.
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Taksometriem ir aizliegts nepārtraukti (tas ir, neizbraucot no Stāvvietas) izmantot Stāvvietu ilgāk kā divas stundas.
Pakalpojuma sniedzējam it tiesības bez brīdinājuma anulēt jebkuru žetonu, kas saņemts iebraukšanas reģistrācijas
automāta, vairāk kā divas stundas atpakaļ un šādā gadījumā Taksometrs var izbraukt no Stāvvietas tikai iegādājoties
jaunu žetonu, sazinoties ar Pakalpojuma saņēmēja pārstāvi vai veicot apmaksu Stāvvietas apmaksai paredzētajā
maksājumu pieņemšanas automātā. Pakalpojuma sniedzējs aicina Pakalpojuma saņēmēju rūpīgi plānot Stāvvietas
izmantošanas laiku, jo jauna žetona iegādei var tikt piemērota lielāka Stāvvietas izmantošanas maksa.
Pakalpojumu saņēmējs neatsaucami apņemas ievērot šādu Taksometru iebraukšanas kārtību Stāvvietas teritorijā un
izbraukšanu no tās:
Taksometri iebrauc Stāvvietā, izmantojot pielikumā iezīmēto iebrauktuvi.
Taksometriem apstāties pie iebrauktuves atļauts tikai, lai veiktu ar iebraukšanas reģistrāciju saistītās darbības,
neveidojot pie iebrauktuves rindas vai sastrēgumus.
Ja vien starp Pusēm nav noslēgta vienošanās par periodiskiem norēķiniem par Stāvvietas izmantošanu, Taksometram
ir pienākums:
iebraucot Stāvvietā, paņemt no iebraukšanas zonā esoša iebraukšanas reģistrācijas automāta žetonu (iebraukšanas
reģistrācijas automāta atrašanās vieta ir iezīmēta pielikumā),
pirms uzsākt izbraukšanas manevru no Stāvvietas, veikt Stāvvietas izmantošanas apmaksu tam paredzētajā
maksājumu pieņemšanas automātā skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu pieņemšanas
automāts ir iezīmēts pielikumā), vai veikt Stāvvietas izmantošanas apmaksu norēķinu sistēmā Mobilly,
izbraukt no Stāvvietas tādā laikā periodā, par kuru veikta Stāvvietas izmantošanas apmaksa, bet, ja šāda laika perioda
atlikums Stāvvietas izmantošanas apmaksas veikšanas brīdī nesasniedz piecas minūtes – piecu minūšu laikā pēc
Stāvvietas izmantošanas maksas samaksas brīža,
izbraucot no Stāvvietas, ievietot žetonu izbraukšanas reģistrācijas automātā (izbraukšanas reģistrācijas automāta
atrašanās vieta ir iezīmēta pielikumā).
Taksometri izbrauc no Stāvvietas caur pielikumā iezīmēto izbrauktuvi, kas aprīkota ar automātisko barjeru.
Taksometru vadītājiem ir aizliegts nodot žetonus citu transportlīdzekļu izbraukšanai no Stāvvietas.
Taksometriem ir tiesības apstāties pie izbrauktuves tikai, lai veiktu ar izbraukšanas reģistrāciju un automātiskās
barjeras pacelšanu saistītas darbības, neveidojot pie izbrauktuves rindas vai sastrēgumus.
Pakalpojumu saņēmējs neatsaucami apņemas pakļauties šādai Stāvvietas izmantošanas caurlaižu izsniegšanas, aprites
un anulēšanas kārtībai:
Lai izmantotu Stāvvietu, katram Taksometram ir nepieciešama Pakalpojumu sniedzēja caurlaide. Pakalpojumu
saņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai caurlaide, Taksometram atrodoties Stāvvietas teritorijā, būtu novietota uz
Taksometra priekšējā paneļa aiz vējstikla Taksometra vadītāja pusē.
Pakalpojuma sniedzējs izsniedz Taksometriem caurlaides piecu darba dienu laikā pēc Pakalpojumu saņēmēja
atbilstoša rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Pakalpojumu saņēmēja rakstveida pieprasījums ir uzskatāms par
atbilstošu, ja Pakalpojuma saņēmējs tajā ir identificējis Taksometrus, kā arī pievienojis dokumentu kopijas, kas
apliecina, ka pieprasījumā norādītie Taksometri ir Pakalpojuma saņēmēja īpašumā vai turējumā. Saņemot caurlaidi
Pakalpojuma saņēmējs rakstveidā iesniedz Pakalpojuma sniedzējam Pakalpojuma saņēmēja apstiprināto tarifu un
papildmaksu, kuri tiks piemēroti pārvadājumiem no Stāvvietas, sarakstu.
Pakalpojuma sniedzēja caurlaidi drīkst izmantot tikai Taksometrs, kuram caurlaide ir piešķirta.
Pakalpojuma saņēmējs var griezties Pakalpojuma sniedzēja birojā, lai atjaunotu pazaudētu caurlaidi. Caurlaides
atjaunošanas maksa EUR 10 (desmit eiro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pakalpojuma sniedzējs anulē Taksometram piešķirto caurlaidi, desmit kalendāras dienas iepriekš paziņojot par to
Pakalpojumu saņēmējam, ja:
Taksometrs pēdējo 60 kalendāro dienu laikā pārkāpj Līgumā noteikto Stāvvietas izmantošanas kārtību, par ko ir
saņemta komercpārvadājuma pakalpojuma saņēmēja sūdzība, vai pārkāpumu konstatē un dokumentē Pakalpojumu
sniedzēja pilnvarotais pārstāvis, vai
Pakalpojumu saņēmējs pēdējo 60 kalendāro dienu laikā pārkāpj Līguma noteikumus, vai
caurlaide ir izsniegta Taksometram, kuram apturēta vai anulēta tiesība veikt pasažieru komercpārvadājumus ar
taksometru Mārupes novadā, vai
caurlaide ir nozaudēta, vai
Līguma darbība ir izbeigta.
Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums piecu darba dienu laikā nodot Pakalpojumu sniedzējam anulēto caurlaidi.
Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski ziņot Pakalpojumu sniedzējam, ja caurlaide ir nozaudēta.
Ja Pakalpojumu sniedzēja caurlaide Taksometram ir anulēta tādēļ, ka Taksometrs pārkāpj Līgumā noteikto Stāvvietas
izmantošanas kārtību vai Pakalpojumu saņēmējs pārkāpj Līguma noteikumus, Pakalpojumu saņēmējs ir tiesīgs šo
pašu Taksometru pieteikt atkārtotas Pakalpojuma sniedzēja caurlaides saņemšanai ne ātrāk kā:
pēc 60 kalendārām dienām sākot no caurlaides anulēšanas lēmuma pieņemšanas dienas, ja Taksometra caurlaide ir
anulēta pirmo reizi pēdējo 180 kalendāro dienu laikā, vai
pēc 180 kalendārajām dienām sākot no caurlaides anulēšanas lēmuma pieņemšanas dienas, ja Taksometra caurlaide ir
anulēta atkārtoti pēdējo 180 kalendāro dienu laikā.
Caurlaidei ir derīguma termiņš, kuru nosaka Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības apmainīt
caurlaidi, kurai tuvāko 60 kalendāro dienu laikā beigsies derīguma termiņš, pret jaunu.
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3.
Maksa par Stāvvietu
Stāvvietas izmantošanas maksa vienam Taksometram ir EUR 1.50 (viens eiro un piecdesmit centi) par trīsdesmit
minūtēm, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Stāvvietas izmantošanas minimāla maksa vienam Taksometram ir EUR 1.50 (viens eiro un piecdesmit centi), ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Stāvvietas izmantošanas maksas solis vienam Taksometram ir EUR 1.50 (viens eiro un piecdesmit centi), ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, par katrām nākamajām trīsdesmit minūtēm.
Stāvvietas izmantošanas maksa tiek aprēķināta automātiski no brīža, kad Taksometrs ir iniciējis iebraukšanas
reģistrāciju tam paredzētajā iebraukšanas reģistrācijas automātā.
Pakalpojumu sniedzējs neiekasē Stāvvietas izmantošanas maksu, ja Taksometrs izbrauc no Stāvvietas vienas minūtes
laikā pēc iebraukšanas tā iemesla dēļ, ka Stāvvietā nav brīvu vietu Taksometra novietošanai.
Stāvvietas izmantošanas maksa vienam Taksometram, ja ir nozaudēts vai anulēts iebraukšanas un izbraukšanas
reģistrācijai, kā arī samaksas veikšanai nepieciešamais žetons, ir EUR 50.00 (piecdesmit eiro), ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli. Šajā punktā minēto maksājumu var veikt atsevišķi sazinoties ar Pakalpojuma saņēmēja pārstāvi vai
veicot apmaksu Stāvvietas apmaksai paredzētajā maksājumu pieņemšanas automātā.
4.
Līguma grozījumi
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji jebkurā brīdī ierosināt Līguma noteikumu grozījumus (tajā skaitā
Stāvvietas izmantošanas, iebraukšanas, izbraukšanas noteikumu grozījumus, Stāvvietas izmantošanas maksas apmēra
un samaksas kārtības grozījumus, prasības pret Pakalpojuma saņēmēju un Taksometru, Līguma atcelšanas un
caurlaižu izsniegšanas, aprites un anulēšanas kārtības grozījumus), paziņojot par to Pakalpojuma saņēmējam rakstiski
10 kalendāras dienas iepriekš. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pakalpojuma saņēmējs ir akceptējis un atzinis sev par
saistošiem Līguma grozījumus, ja iepriekš minētajā 10 kalendāro dienu periodā no Pakalpojuma saņēmēja nav
saņemts paziņojums par Līguma izbeigšanu.
5.
Līguma atcelšana
Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Pakalpojumu
sniedzējam rakstiski desmit dienas iepriekš.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Pakalpojumu
saņēmējam rakstiski desmit dienas iepriekš, ja:
Pakalpojuma saņēmējs atkārtoti pēdējo 60 kalendāro dienu laikā pārkāpj Līguma noteikumus, vai
Pakalpojuma saņēmēja Taksometri vismaz trīs reizes pēdējo 60 kalendāro dienu laikā pārkāpj Stāvvietas izmantošanas
kārtību, vai
Pakalpojuma saņēmējs pilnībā vai daļēji nepiekrīt Pakalpojuma sniedzēja ierosinātiem Līguma grozījumiem, vai
Pakalpojuma saņēmējs nav iesniedzis Pakalpojuma sniedzējam Pakalpojuma saņēmēja tarifu un papildmaksu aktuālu
sarakstu vienas kalendārās dienas laikā pēc grozījumu izdarīšanas šajā sarakstā, vai
citos gadījumos, kad par Pakalpojuma sniedzēja Taksometriem vismaz trīs reizes pēdējo 60 kalendāro dienu laikā ir
saņemtas pamatotas sūdzības.
Līgums ir uzskatāms par atceltu un izbeigtu brīdī, kad izbeidzas Pakalpojumu sniedzēja tiesība noteikt Stāvvietas
izmantošanas kārtību.
Ja Līgums ir atcelts pēc Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas, Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības noslēgt jaunu līgumu ar
Pakalpojumu sniedzēju par Stāvvietas pakalpojumiem ne agrāk kā pēc 180 kalendārām dienām pēc Līguma
atcelšanas, bet gadījumā, kad Līgums atcelts sakarā ar Pakalpojuma saņēmēja iebildumiem pret Pakalpojuma sniedzēja
izsludinātiem Līguma grozījumiem – pēc tam, kad Pakalpojumu saņēmējs šādiem grozījumiem ir piekritis. Šis Līguma
punkts paliek spēkā 180 kalendāras dienas pēc Līguma izbeigšanas.
6.
Līguma darbības robežas
Šis Līgums neierobežo Pakalpojuma sniedzēja tiesības izmantot Stāvvietu atbilstoši citai kārtībai, kas izstrādāta un ir
spēkā attiecībā uz trešajām personām.
7.
Atbildība
Pakalpojumu saņēmējs pilnībā atbild par savu darbinieku, Taksometru vadītāju vai Pakalpojumu saņēmēja uzdevumā
strādājošo trešo personu darbību un rīcību Stāvvietas teritorijā, t.sk. Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums atlīdzināt
Pakalpojumu sniedzējam un trešajām personām nodarītos zaudējumus, kas radušies iepriekš minēto personu
darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.
Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Pakalpojuma saņēmēja saimniecisko darbību, mantas bojājumiem vai bojāeju, kā
arī par jebkādiem citiem izdevumiem un zaudējumiem, ja Pakalpojuma sniedzējs izmanto Līgumā noteiktās tiesības.

8.
Citi noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi, ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un darbojas līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
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Līguma izpildē Puses nosaka savas atbildīgās personas:
no Pakalpojumu sniedzēja puses – Sergejs Boiko, +371 27080970, info@lidostassatiksme.lv;
no Pakalpojumu saņēmēja puses – /PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA PĀRSTĀVJA VĀRDS, KONTAKTI/.
Pakalpojumu saņēmējs nav tiesīgs nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un/vai saistības trešajām
personām.
Visi paziņojumi, kas vienai pusei jānodod otrai pusei, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz attiecīgās puses šajā Līgumā
norādīto adresi. Puses uzskatīs paziņojumus par saņemtiem trīs darba dienu laikā pēc to nosūtīšanas.
Līgums ir sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas
pie Pakalpojumu sniedzēja, bet otrs pie Pakalpojumu saņēmēja.
9.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
Pilnsabiedrība „Lidostas satiksme”
Reģ. nr.40203146961
Juridiskā adrese: Parādes iela 17-1A, Daugavpils, LV5401
Biroja adrese: Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads
LV-1053
Kontaktpersona: Sergejs Boiko
Tālr: 27080970
E-pasts: info@lidostassatiksme.lv
___________________________________
(Sergejs Boiko)
z.v.

Sergejs Boiko

PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJS

______________________________________

/VĀRDS, UZVĀRDS/

Pielikums Nr. 1
līgumam par stāvvietas pakalpojumiem Nr. _________

A – iebrauktuve
B – iebraukšanas reģistrācijas automāts
C – maksājumu pieņemšanas automāts
D – izbraukšanas reģistrācijas automāts
E – izbrauktuve

Sergejs Boiko

/VĀRDS, UZVĀRDS/

