Līgums Nr. _____
Par transporta būvju lietošanu (A Galvenais)
Rīgā,

20____.gada ___._________

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk tekstā – Departaments), tā direktora _________ personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”
110.punktu un pamatojoties uz Nolikumu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2017.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.317-p,
no vienas puses, un _________________ (turpmāk tekstā - Lietotājs), tā _______________ personā, kurš
rīkojas uz__________________ pamata, no otras puses (turpmāk tekstā abas kopā - Puses un katra atsevišķi Puse), ievērojot Rīgas domes 28.12.2000. saistošos noteikumus Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības
noteikumi” un Rīgas domes 28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta būvju izmantošanu
(lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās”
pielikuma 2.1.punktu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Departaments nodod Lietotājam lietošanā transporta būves darbu veikšanai (rakšanai) tikai pamatojoties uz
Pušu aizpildītu un abpusēji parakstītu Līguma 1.pielikumu „Lietošanā nodotās transporta būves”, kurā minēts
transporta būvju lietošanas termiņš, vieta, lietošanas apjoms (turpmāk Līgumā – transporta būves).
2. MAKSA PAR TRANSPORTA BŪVJU LIETOŠANU
2.1. Maksa par šī Līguma 1.1.punktā minēto transporta būvju lietošanu tiek aprēķināta saskaņā ar Rīgas domes
28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju
robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās” pielikuma 2.1.punktu un aprēķinātā
maksa (turpmāk Līgumā – maksa) tiek minēta Līguma 1.pielikumā.
2.2. Maksa par transporta būvju lietošanu veicama, samaksājot ar pārskaitījumu Departamenta kontā un uzrādot
Departamentam maksājumu apliecinošu dokumentu, pirms darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas saņemšanas.
2.3. Maksas par transporta būvju lietošanu aprēķins tiek sagatavots elektroniski un izsniegts Lietotājam
apmaksas veikšanai, derīgs bez paraksta un zīmoga.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
3.1 Līgums stājas spēkā no 20___.gada ___.__________ un ir spēkā līdz 20___.gada 31.decembrim ar
nosacījumu, ka Lietotāja tiesības lietot konkrētās Līguma 1.pielikumā minētās transporta būves stājas spēkā tikai
no Departamenta Transporta būvju komisijas lēmuma par darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas attiecībā uz
konkrēto transporta būvi izsniegšanu Lietotājam pieņemšanas brīža un ir spēkā līdz Līguma 1.Pielikumā
noteiktajam termiņam attiecībā uz konkrēto transporta būvi.
3.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (kādas no Līguma 1.pielikumā minētās Līguma daļas)
gadījumā, ja darbi pilnībā vai kādā posmā nav veikti. Lietotājam ir pienākums pierādīt, ka darbi nav veikti
(fotofiksācijas u.tml.) un, ja šādi pierādījumi ir iesniegti Lietotājam tiek atgriezta samaksātā maksa atbilstoši
apjomam, kādā darbi nav veikti.
3.3. Departamentam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (kādas no Līguma 1.pielikumā minētās Līguma
daļas), rakstiski brīdinot par to Lietotāju 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja objektīvu iemeslu dēļ
Departamentam ir nepieciešama lietošanā nodotā transporta būve. Šajā gadījumā Lietotājam ir pienākums
rakstiskā paziņojumā par atkāpšanos norādītajā termiņā atjaunot lietoto transporta būvi saskaņā ar Rīgas domes
28.12.2000. saistošajiem noteikumiem Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar
Lietotājam izdotās darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas nosacījumiem, sedzot patstāvīgi visus šajā sakarā
nepieciešamos izdevumus. Lietotājam tiek atgriezta samaksātā maksa par laika periodu, kurā transporta būvi
nebija iespējams lietot.
3.4. Līgumu pirms termiņa var lauzt Pusēm vienojoties.
4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Puses abpusēji paraksta Līguma 1.pielikumu, kurā vienojas par konkrētu transporta būvju lietošanas
termiņu, vietu, lietošanas apjomu. Līguma 1.pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot Rīgas domes 28.12.2000. saistošajos noteikumos Nr.106 „Rīgas transporta
būvju aizsardzības noteikumi” noteiktās prasības, kā arī Lietotājam izdotās darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas
nosacījumus, tajā skaitā veikt transporta būves atjaunošanas darbus.
4.3. Lietotājam ir pienākums lietot transporta būves tikai Līgumā norādītajam mērķim un Līgumā norādītajā
termiņā, vietā un apjomā.
4.4. Transporta būvju lietošanas laikā un vietā par transporta un gājēju kustības drošību atbild Lietotājs.
4.5. Ja Lietotājs neievēro Līguma 1.pielikumā noteikto termiņu un faktiski lieto Līgumā minēto transporta būvi
pēc noteiktā termiņa un/vai lielākā platībā, kā norādīts Līguma 1.pielikumā, tad Lietotājs maksā Departamentam
maksu par faktiski lietoto transporta būvi Rīgas domes 28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta
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būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju
aizsardzības zonās” pielikuma 2.2.punktā noteiktajā apmērā.
4.6. Lietotājs ir atbildīgs par noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un sedz Departamentam visus
Lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumus. Lietotājs ir atbildīgs par darbu faktisko veicēju
darbību vai bezdarbību un sedz visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
4.7. Ja Lietotājs, veicot darbus, transporta būvei ir nodarījis bojājumus ārpus lietošanā nodotās platības un neveic
šo bojājumu atjaunošanu, Departaments ir tiesīgs Lietotājam piemērot līgumsodu, piemērojot to Rīgas domes
28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju
robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās” pielikuma 2.6.punktā noteiktās maksas
apmērā un līgumsodu aprēķinot par bojāto transporta būves platību līdz bojājumu novēršanai.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru
apstiprinājušas abas Puses. Noslēgtā vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5.2. Pušu strīdus un domstarpības risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties, strīdus un
domstarpības izskata Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
5.3. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā un katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. No Līguma
noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
6. Atbildīgās personas:
6.1. Departamenta pārstāvis:
______________________, tālr. +371 670127__,
Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā, 110.kab.,
Rīga, LV-1011;
e-mail: _____________________
6.2. Lietotāja pārstāvis:
__________________
-------------------PUŠU JURIDISKIE REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments,
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV - 1011,
Norēķinu rekvizīti
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr. 90011524360
Banka: A/S “Luminor Bank”
Kods NDEALV2X
Konts: LV04NDEA0023400004030
RD iestādes kods: 213
Departaments:
________________
/
/

Lietotājs
........... (Rekvizīti)

Lietotājs:
_____________________
/
/
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1.Pielikums
Nr.1.__.
pie ___.___.________. Līguma Nr.___________ (Līgums)

Lietošanā nodotās transporta būves
(saskaņā ar Līguma nosacījumiem)
200____ .gada _____.____________ Rīgā

1. Juridiska vai fiziska persona, kas lieto transporta būves ________________________________
juridiskā adrese __________________________________________________________
2. Atbildīgā persona (būvdarbu vadītājs) _______________________ tālr.____________
3. Darbu nosaukums_____________________________________________________
4. Adrese __________________________________________________________
sākums: 200__.gada ___.___________
beigas: 200__.gada ___.___________
ilgums: _______________ dienas
Lietošanas apjoms:
ietve _________________________ m2 _______________________dienas
zaļā zona ______________________ m2 _______________________dienas
brauktuve ______________________ m2 _______________________dienas
5. Lietotāja tiesības lietot minētās transporta būves stājas spēkā tikai no Departamenta Transporta būvju
komisijas lēmuma par darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas attiecībā uz konkrēto transporta būvi izsniegšanu
Lietotājam pieņemšanas brīža un ir spēkā līdz noteiktajam termiņam. Transporta būvju lietošana pēc šajā
Pielikumā norādītā termiņa izbeigšanās tiek uzskatīta par patvarīgu.
6. Maksa par šajā Pielikumā minēto transporta būvju lietošanu ir EUR ___________, PVN 21%
EUR_____________, kopā EUR _______________. Apmaksa saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

Departaments:

Lietotājs:

___________________

_____________________

/

/

/

/
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Līgums Nr. _____
Par transporta būvju lietošanu (A)
Rīgā,

20___.gada ___._________

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk tekstā – Departaments), tā direktora ___________ personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”
110.punktu un pamatojoties uz Nolikumu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2017.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.317-p,
no vienas puses, un _________________ (turpmāk tekstā - Lietotājs), tā _______________ personā, kurš
rīkojas uz__________________ pamata, no otras puses (turpmāk tekstā abas kopā - Puses un katra atsevišķi Puse), ievērojot Rīgas domes 28.12.2000. saistošos noteikumus Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības
noteikumi” un Rīgas domes 28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta būvju izmantošanu
(lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās”
pielikuma 2.1.punktu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Departaments nodod Lietotājam lietošanā transporta būves Rīgā, _____ ielā ____; termiņā no _____ līdz
________, kopā _____ dienas; lietošanas apjoms: ietve ____ m2 (_____ dienas), zaļā zona ____ m2 (____
dienas), brauktuve ____ m2 (______dienas), darbu veikšanai (rakšanai) (turpmāk Līgumā – transporta būves)
saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņotu un akceptētu projektu.
2. MAKSA PAR TRANSPORTA BŪVJU LIETOŠANU
2.1. Maksa par šī līguma 1.1.punktā minēto transporta būvju lietošanu ir EUR _____, PVN 21% EUR______,
kopā EUR _________ (turpmāk Līgumā – maksa).
2.2. Maksa par transporta būvju lietošanu veicama, samaksājot Departamenta kasē vai ar pārskaitījumu
Departamenta kontā un uzrādot Departamentam maksājumu apliecinošu dokumentu, pirms darbu veikšanas
atļaujas saņemšanas.
2.3. Maksas par transporta būvju lietošanu aprēķins tiek sagatavots elektroniski un izsniegts Lietotājam
apmaksas veikšanai, derīgs bez paraksta un zīmoga.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
3.1 Līgums stājas spēkā no Departamenta Transporta būvju komisijas lēmuma par darbu veikšanas (rakšanas)
atļaujas Līgumā minētajā transporta būvē izsniegšanu Lietotājam pieņemšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai
saistību izpildei.
3.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumā, ja darbi pilnībā vai kādā posmā nav veikti.
Lietotājam ir pienākums pierādīt, ka darbi nav veikti (fotofiksācijas u.tml.) un, ja šādi pierādījumi ir iesniegti
Lietotājam tiek atgriezta samaksātā maksa atbilstoši apjomam, kādā darbi nav veikti.
3.3. Departamentam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski brīdinot par to Lietotāju 3 (trīs)
kalendārās dienas iepriekš, ja objektīvu iemeslu dēļ Departamentam ir nepieciešama lietošanā nodotā transporta
būve. Šajā gadījumā Lietotājam ir pienākums rakstiskā paziņojumā par atkāpšanos norādītajā termiņā atjaunot
lietoto transporta būvi saskaņā ar Rīgas domes 28.12.2000. saistošajiem noteikumiem Nr.106 „Rīgas transporta
būvju aizsardzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar Lietotājam izdotās darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas
nosacījumiem, sedzot patstāvīgi visus šajā sakarā nepieciešamos izdevumus. Lietotājam tiek atgriezta samaksātā
maksa par laika periodu, kurā transporta būvi nebija iespējams lietot.
3.4. Līgumu pirms termiņa var lauzt Pusēm vienojoties.
4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Lietotājam ir pienākums ievērot Rīgas domes 28.12.2000. saistošajos noteikumos Nr.106 „Rīgas transporta
būvju aizsardzības noteikumi” noteiktās prasības, kā arī Lietotājam izdotās darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas
nosacījumus.
4.2. Lietotājam ir pienākums lietot transporta būves tikai Līgumā norādītajam mērķim un Līgumā norādītajā
termiņā.
4.3. Transporta būvju lietošanas laikā un vietā par transporta un gājēju kustības drošību atbild Lietotājs.
4.4. Ja Lietotājs neievēro Līgumā noteikto termiņu un faktiski lieto Līgumā minēto transporta būvi pēc līgumā
noteiktā termiņa un/vai lielākā platībā, kā norādīts Līgumā, tad Lietotājs maksā Departamentam maksu par
faktiski lietoto transporta būvi Rīgas domes 28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta būvju
izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju
aizsardzības zonās” pielikuma 2.2.punktā noteiktajā apmērā.
4.5. Lietotājs ir atbildīgs par noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un sedz Departamentam visus
Lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumus. Lietotājs ir atbildīgs par darbu faktisko veicēju
darbību vai bezdarbību un sedz visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
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4.6. Ja Lietotājs, veicot darbus, transporta būvei ir nodarījis bojājumus ārpus lietošanā nodotās platības un neveic
šo bojājumu atjaunošanu, Departaments ir tiesīgs Lietotājam piemērot līgumsodu, piemērojot to Rīgas domes
28.12.2000. lēmuma Nr.9207 „Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju
robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās” pielikuma 2.6.punktā noteiktās maksas
apmērā un līgumsodu aprēķinot par bojāto transporta būves platību līdz bojājumu novēršanai.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Izmaiņas LĪGUMĀ un papildinājumi stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru
apstiprinājušas abas Puses. Noslēgtā vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5.2. Pušu strīdus un domstarpības risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties, strīdus un
domstarpības izskata Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
5.3. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā un katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. No Līguma
noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
6. Atbildīgās personas:
6.1. Departamenta pārstāvis:
______________________, tālr. +371 670127__,
Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā, 110.kab.,
Rīga, LV-1011;
e-mail: _____________________
6.2. Lietotāja pārstāvis:
__________________
-------------------PUŠU JURIDISKIE REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Departaments
Rīgas domes Satiksmes departaments,
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV - 1011,
Norēķinu rekvizīti
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr. 90011524360
Banka: A/S “Luminor Bank”
Kods NDEALV2X
Konts: LV04NDEA0023400004030
RD iestādes kods: 213
Departaments:
________________
/
/

Lietotājs
........... (Rekvizīti)

Lietotājs:
_____________________
/
/
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