Pakalpojuma līgums
Rīgā

2016. gada 11.jūlijā

SIA “JK TRANSPORTS“, Reģ.Nr.40003562825, juridiskā adrese: Mores iela 30, Rīga LV-1034,
turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa personā no vienas puses, un
MJC “Praktiskās estētikas skola” Burtnieku 34, Rīga LV – 1084, juridiskā adrese: K.Valdemāra
5, Rīga, LV-1010, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās direktora Gunta Pētersona personā no otras
puses, turpmāk katrs atsevišķi un visi kopā saukti – Līdzēji, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk –
Līgums):

1.
Līguma priekšmets
Izpildītājs nodrošina starptautisku pasažieru pārvadājumu ar autobusu MAN,
v.n.FT5289, saskaņā ar Līdzēju iepriekš saskaņoto maršrutu Rīga – Gorīcija/Itālija - Rīga,
laika periodā no 2016.gada 19.-26.jūlijam ar kopējo darba apjomu – 8 (astoņas) dienas.
Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītāja noteiktajā vietā un laikā autotransportu ar šoferi,
nokomplektētu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, labā tehniskā stāvoklī
(turpmāk – Transports), atbilstoši šajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem. Pasūtītājs
saņem minēto pakalpojumu un apmaksā starptautisku pasažieru pārvadājumu, lai
nodrošinātu pārvadāšanu gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārpus Latvijas uz zemāk
norādītajiem noteikumiem.
2.
Izpildītāja tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājs apņemas savlaicīgi piegādāt Transportu pasažieru iekāpšanas vietā un
izbraukt paredzētajā laikā.
2.2. Izpildītājs garantē, ka pasūtītais Transports ir labā tehniskā stāvoklī, visu salona
iekārtu un aparatūras darbība (sēdekļi, karstā un aukstā dzeramā ūdens sistēma,
kondicionēts gaiss, video un audio sistēmas, tualetes aprīkojums) atbilst kvalitātes
prasībām, to vada kvalificēti vadītāji un tiem ir noformēti visi normatīvajos aktos noteiktie
nepieciešamie dokumenti.
2.3. Izpildītājs garantē, ka Transporta vadītāji ievēro darba režīmu atbilstoši
starptautiskajām normām.
2.4. Izpildītājs atbild par to, ka Transporta vadītāji ievēro ceļu satiksmes noteikumus
un pārkāpuma gadījumā apņemas apmaksāt sodu.
2.5. Izpildītājs apņemas pasūtījuma izpildes laikā nodrošināt normālu un drošu
Transporta darbu. Transporta bojājuma gadījumā Izpildītājs apņemas segt visus ar šo
negadījumu saistītos zaudējumus, ja tādi radušies, kā arī nepieciešamības gadījumā
nodrošināt Pasūtītāju ar līdzvērtīgu transporta līdzekli.
2.6. Izpildītājam nav tiesības vienpusēji mainīt ar Pasūtītāju saskaņoto pārvietošanās
maršrutu, kā arī atteikt braucienu pa ceļu kādā no saskaņotajiem maršruta posmiem, ja tas
nav slēgts autobusu kustībai.
2.7. Izpildītājam ir tiesības noteikt iekšējās kārtības noteikumus un iepazīstināt ar
tiem pirms brauciena pasažierus, kā arī aizrādīt pasažierim un Pasūtītājam par to
neievērošanu.
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2.8. Izpildītājs nodrošina un apmaksā autobusa remontu un tehniskās apkopes
izdevumus, ja tie nav radušies pasažieru vainas dēļ, kā arī sedz visus zaudējumus, kas
radušies viņa vainas vai nokavējuma dēļ.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi norādīt iekāpšanas, izkāpšanas vietas, brauciena
maršrutu, programmu, paredzamās apstāšanās vietas.
3.2. Pasūtītājs apņemas ievērot iekšējās kārtības noteikumus un pildīt Transporta
vadītāju norādījumus Transporta kustības laikā un piespiedu apstāšanās gadījumā, ja tas
saistīts ar ceļu satiksmes un pasažieru drošību.
3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs brauciena laikā mainīt maršrutu, saskaņojot to ar Izpildītāju.
3.4. Pasūtītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam brauciena
laikā Transporta pasažieru vainas dēļ.
4. Apmaksas kārtība
4.1. Transporta pakalpojumu izdevumi sastāda 4500.00 (četri tūkstoši pieci simti
eiro, 00 eiro centi), tai skaitā PVN 0% apmērā. Līguma summā iekļauti izdevumi-autobusa
īre, alga 2 šoferiem, transportam nepieciešamā degviela, lai izpildītu visu brauciena
maršrutu Rīga - Gorīcija- Rīga, ceļa nodokļi.
4.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītāja rēķinu Nr.162-16 līdzmaksājums no
RDIK un SD , kas sastāda 1000,00 (viens tūkstotis eiro), un rēķinu Nr.164-16 par
3500.00(trīs tūkstoši pieci simti eiro) no Prakstiskās estētikas skola 10 (desmit) darba dienu
laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
5. Līguma darbības laiks
5.1. Šis līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz savstarpējo
saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līguma grozījumi, papildinājumi, izbeigšana pirms termiņa ir iespējama pēc
Līdzēju rakstiskas vienošanās.
6. Citi noteikumi
6.1. Neviens Līdzējs nav tiesīgs nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai
bez cita Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
6.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti
rakstiski un tos parakstījuši abi Līdzēji.
6.3. Ja tādu apstākļu dēļ, kuri var tikt uzskatīti par nepārvaramu varu FORCE
MAJOR (dabas stihija un tml.) tiek aizkavētas Līdzēju tiesības un pienākumi, tad to
nedrīkst uzskatīt par līguma saistību nepildīšanu vai atteikšanos no savām tiesībām.
6.4. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies līguma darbības laikā, Līdzēji risina
savstarpējā pārrunu ceļā.
6.5. Visi strīdi un domstarpības, kuras Līdzēji nevar atrisināt vienojoties, tiek risināti
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
6.6. Pretenzijas par nodarītajiem zaudējumiem Līdzējiem jāiesniedz 10 (desmit)
dienu laikā pēc pasūtījuma izpildīšanas.
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6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz trīs lapām –
katram Līdzējam viens līguma eksemplārs. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs
MJC “Praktiskās estētikas skola”
Adrese: Burtnieku 34, Rīga LV-1084
Maksātājs: RDIKSD
Juridiskā adrese: K.Valdemāra 5,
Rīga, LV-1010
Reģ.Nr. LV90000013606
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konta Nr.LV07NDEA0021000916071
SWIFT kods: NDEALV2X

Izpildītājs
SIA “JK Transports”
Reģ.Nr.40003562825
Adrese: Mores iela 30, Rīga, LV-1034
Banka: A/S DNB Banka
SWIFT kods RIKOLV2X
Konta Nr. LV05RIKO0002013197767

Valdes priekšsēdētājs
Direktors _________________
( Guntis Pētersons)

___________________________
(Juris Krūmiņš)

Z.v.
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