
 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.10.4./2 

„ Degvielas iegāde RTRIT vajadzībām” 

identifikācijas Nr. VSIA ”RTRIT” 2017/3 

 

 

Rīgā, 2017.gada 08.martā 

 

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģ.Nr. 

40003480798, juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, (turpmāk – PIRCĒJS), valdes 

locekles –  direktores Silvas Ozoliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, 

un  

Akciju sabiedrība “VIADA Baltija”, reģistrācijas Nr. 40103867145, Alīses iela 3, 

Rīga, LV-1046, tā valdes priekšsēdētājas Ineses Ulmanes personā, kura rīkojas saskaņā ar 

statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Degvielas iegāde RTRIT vajadzībām”, id. Nr. VSIA 

„RTRIT” 2017/3 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un A/S “VIADA Baltija” 2017.gada 

6.februārī iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod benzīnu un dīzeļdegvielu (turpmāk – degviela) 

PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās (turpmāk - DUS) un sniegt citus papildpakalpojumus, 

saskaņā ar iepirkuma procedūras „Degvielas iegāde RTRIT vajadzībām”, id. Nr. VSIA„RTRIT” 

2017/3”, noteikumiem,  Nolikuma B sadaļas Tehnisko specifikāciju un PIEGĀDĀTĀJA Tehnisko 

piedāvājumu (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).  

1.2. PIRCĒJS norēķinās par iegādāto degvielu veicot norēķinus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.  

 

2. DEGVIELAS CENA UN LĪGUMA SUMMA 

2.1. Maksu par PĀRDEVĒJA pārdoto un PIRCĒJA iegādāto degvielu nosaka atbilstoši DUS, kurā 

PIRCĒJS iegādājies attiecīgo degvielu, publiski norādītajai attiecīgā degvielas veida 

mazumtirdzniecības cenai degvielas iegādes brīdī, tai piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības 

nodokļa likmi(turpmāk –PVN) un līguma 3.pielikumā noteikto atlaidi.  

2.2. Puses vienojas, ka ir uzskatāms, ka Līguma 2.1.punktā minētajās degvielas iegādes cenās ir 

iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei, t.sk. visas tehniskās un 

personāla izmaksas, u.c., kā arī nodokļi un nodevas, izņemot PVN. 

2.3. PIRCĒJS samaksu par iegādāto degvielu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc degvielas 

iegādes ikmēneša rēķina saņemšanas no PĀRDEVĒJA, kas tiek nosūtīts uz PIRCĒJA e-pastu: 

rtrit@rtrit.lv, un izrakstīts pamatojoties uz PIRCĒJA pilnvarotās personas akceptēto ikmēneša 

degvielas iegādes pārskatu.  

2.4. PIRCĒJS maksājumu veic euro (EUR) bezskaidras naudas norēķinu veidā uz PĀRDEVĒJA 

rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā. 

2.5. Līgumā paredzētie maksājumi skaitās veikti no dienas, kad attiecīgais naudas pārvedums ir veikts 

no PIRCĒJA bankas konta, saskaņā ar PIRCĒJA bankas izsniegtu izziņu vai konta izrakstu.  

2.6. Līguma kopējā summa par plānoto degvielas iegādes apjomu bez PVN ir EUR 16 806,30 

(sešpadsmit tūkstoši astoņi simti seši euro, trīsdesmit euro centu). PVN 21% ir EUR 3529,32 

(trīs tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi euro centi). Degvielas iegādes 

kopējā summa ar PVN ir EUR 20335,62(divdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro, 

sešdesmit divi euro centi).  

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. PIRCĒJA pilnvarotā persona pēc Līguma spēkā stāšanās dienas nosūta PĀRDEVĒJA 

pilnvarotajai personai informāciju par PIRCĒJAm sākotnēji nepieciešamo degvielas pēcapmaksas 

norēķinu karšu (turpmāk – degvielas kartes) skaitu, kā arī pēc tam Līguma laikā nosūta 

pieprasījumu par papildus karšu izsniegšanu vai esošo karšu anulēšanu. 
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3.2. Izsniegto degvielas karšu bloķēšanu nozaudēšanas gadījumā PĀRDEVĒJAM ir jāveic 

nekavējoties pēc PIRCĒJA paziņojuma uz PĀRDEVĒJA diennakts bezmaksas tel. nr. 80000208 

un/vai rakstiska paziņojuma saņemšanas uz e-pasta adresi info@viadabaltija.lv..  

3.3. Nav spēkā PĀRDEVĒJA izsniegtajos degvielas kartes lietošanas noteikumos ietvertie noteikumi, 

kas, salīdzinot ar šo Līgumu, nosaka PIRCĒJAM neizdevīgākus nosacījumus vai papildu 

ierobežojumus. Pretrunu gadījumā starp PĀRDEVĒJA a izsniegtajiem degvielas kartes lietošanas 

noteikumiem un Līguma noteikumiem, noteicošie ir Līguma un tā pielikumu noteikumi.  

3.4. PĀRDEVĒJS rakstiski informē PIRCĒJU par izmaiņām degvielas karšu lietošanas noteikumos ne 

vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas.  

3.5. PĀRDEVĒJS līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz PIRCĒJA pilnvarotajai 

personai Līguma 2.pielikuma prasībām atbilstošu pārskatu par iepriekšējā mēnesī PIRCĒJA 

iegādāto degvielu (turpmāk – pārskats) un atbilstošu rēķinu.  

3.6. PIRCĒJA pilnvarotā persona 5 (piecu) darbadienu laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda tajā 

minētās informācijas atbilstību faktiski iegādātās degvielas apjomam un Līguma noteikumiem un 

akceptē pārskatu, vai, ja pārbaudes laikā konstatētas neatbilstības, iesniedz PĀRDEVĒJAM 

motivētu atteikumu akceptēt pārskatu.  
3.7. Ja PIRCĒJS konstatē, ka PĀRDEVĒJS nenodrošina Līgumā noteikto saistību izpildi, PIRCĒJS 

iesniedz PĀRDEVĒJAM rakstisku pretenziju. PIRCĒJS ir tiesīgs iesniegt PĀRDEVĒJAM 

atkārtotu rakstisku pretenziju par to pašu faktu, ja PĀRDEVĒJS nenodrošina attiecīgo Līguma 

saistību izpildes atjaunošanu 3 (trīs) darbadienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.  

3.8. Pārējo Līguma papildus pakalpojumu sniegšana notiek saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto. 

 

4. ATBILDĪBA 

4.1. Par katru Līguma izpildes mēnesi, kurā PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM vismaz 2 (divas) 

līguma 3.7.punktā minētās pretenzijas, PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt no PĀRDEVĒJA 

līgumsodu 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji ieturēt 

PĀRDEVĒJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PIRCĒJA maksājumiem vai arī 

PĀRDEVĒJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīgā PIRCĒJA 

rēķina saņemšanas dienas. 

4.2. Ja PIRCĒJS nepamatoti neievēro Līgumā noteiktos samaksas termiņus, tad PIRCĒJS maksā I 

PĀRDEVĒJAM nokavējuma procentus no nesamaksātās Līguma summas, aprēķinot nokavējuma 

procentus pēc likumiskās gada procentu likmes apmēra, kas noteikta saskaņā ar Civillikuma 

1765.panta otro daļu, proporcionāli kavējuma dienu skaitam.  

4.3. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJA DUS ir iegādāta nekvalitatīva degviela, kā rezultātā PIRCĒJA 

transportlīdzeklim ir radušies bojājumi vai darbības traucējumi, PIRCĒJS veic ekspertīzi pie 

neatkarīga eksperta un iesniedz PĀRDEVĒJAM attiecīgu pretenziju, kurai pievienots eksperta 

atzinums un zaudējumu aprēķins (piemēram, izdevumi par transportlīdzekļa evakuāciju, remontu, 

ekspertīzes izdevumi u.c.).  PĀRDEVĒJAM minētie zaudējumi ir jāsedz 10 (desmit) darbadienu 

laikā no attiecīgās PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas. 

4.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi otram Līdzējam par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 

Līdzēja vai tā personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.5. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos 

zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un 

dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī 

cēloniskais sakars starp prettiesisko (neatļauto) rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav 

atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu. 

4.6. Līgumsodu vai nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Puses no pārējo iepirkumu līguma 

saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

4.7. PĀRDEVĒJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PIRCĒJAM un trešajām 

personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja PĀRDEVĒJS tajos ir vainojams. 

4.8. PIRCĒJS  ir tiesīgs neizpirkt degvielu Līgumā norādītājā apjomā.  

4.9. PIRCEJAM  ir šādas tiesības: 

4.9.1. dot PĀRDEVĒJAM saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi; 

4.9.2.  saņemt no PĀRDEVĒJA informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu 

un citiem līguma izpildes jautājumiem; 
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4.9.3. apturēt līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 

“Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas 

instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk – instrukcija) noteiktajos 

gadījumos; 

4.9.4. apturēt un atlikt līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai  

instrukcijā noteiktajos gadījumos; 

4.9.5. atkāpties no līguma ārējā normatīvajā aktā vai instrukcijā noteiktajos gadījumos; 

4.9.6.  aizstāt PIRCĒJU kā līdzēju ar citu iestādi, ja PIRCĒJU kā iestādi reorganizē vai 

mainās tā kompetence. 

4.10. PĀRDEVĒJAM ir šādi pienākumi: 

4.10.1. saskaņot ar PIRCĒJU līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi; 

4.10.2. laikus informēt PIRCĒJU par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem līguma 

izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un 

pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā, kā arī par līgumā minētiem apstākļiem 

un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā 

izpilde noteiktajā laikā. 

5. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi saistībā ar Līguma noteikumu izpildi tiks risināti 

savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs 

vienoties, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās 

jurisdikcijas tiesā. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem instrukcijas 2.19.sadaļas 174.punktā atzīst šādus apstākļus: 

6.1.1.  no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

6.1.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

6.1.3.  kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

6.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

6.2. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 

iekārtu vai materiālu defektus, vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet 

tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

6.3. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

6.4. Ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas iestāšanās 

rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 1 (vienai) 

nedēļai. 

6.5. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā informē otru Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā 

laikā nav izdarīts, vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu. Ziņojumā 

jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto 

saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

 

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 3 (trīs) gadus no Līguma 

parakstīšanas brīža vai līdz Līguma 2.6.punktā norādītās maksimālās summas sasniegšanai, 

atkarībā, kurš  no minētajiem apstākļiem iestājas pirmais. 

 

8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā ir apdrošināta tā civiltiesiskā atbildība ar 

atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku par 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 

euro centu) un pašrisku ne lielāku par 500 EUR (pieci simti euro). Jebkurā gadījumā pašrisku 

sedz PĀRDEVĒJS.  

8.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja PIRCĒJAM vai 

trešajai personai radušies zaudējumi PĀRDEVĒJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot Līgumu. 



8.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā Līguma spēkā esamības laikā. PĀRDEVĒJS nedrīkst 

pildīt Līgumu bez minētās apdrošināšanas, tomēr tas neatbrīvo PĀRDEVĒJU no Līguma saistību 

izpildes pienākuma.  

8.4. PĀRDEVĒJS pirms Līguma izpildes uzsākšanas iesniedz PIRCĒJAM apdrošināšanas līgumu vai 

apdrošinātāja izziņu, kurā norādīts, ka:  

8.4.1. PĀRDEVĒJS ar attiecīgo apdrošinātāju ir noslēdzis Līguma 8.1. un 8.2. punktā 

minētājām prasībām atbilstošu apdrošināšanas līgumu;  

8.4.2. PĀRDEVĒJS ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošināšanas līgums ir 

stājies spēkā.  

8.5. PIRCĒJA pilnvarotā persona 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma 8.4.punktā minētās apdrošinātāja 

izziņas saņemšanas pārbauda tās atbilstību līguma 8.4.punkta prasībām un akceptē to, tādējādi 

atļaujot PĀRDEVĒJAM uzsākt Līguma izpildi, vai, ja konstatējama izziņas neatbilstība līguma 

8.4.punkta prasībām, to noraida, nosūtot PĀRDEVĒJA pilnvarotajai personai argumentētu 

paziņojumu uz tā e-pasta adresi. Ja PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc apdrošinātāja 

izziņas iesniegšanas PIRCĒJAM nesaņem no PIRCĒJA pilnvarotās personas argumentētu 

paziņojumu par apdrošinātāja izziņas noraidīšanu, uzskatāms, ka PIRCĒJS to ir akceptējis.  

8.6.  Ja PĀRDEVĒJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms Līguma spēkā 

esamības termiņa beigām, PĀRDEVĒJS līdz šā apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina 

apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu apdrošināšanas līgumu.  

8.7. PĀRDEVĒJS iesniedz PIRCĒJAM pagarinātā vai jaunā apdrošināšanas līguma, t.sk. apdrošināšanas 

noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas vai Līguma 

10.4.punkta prasībām atbilstošu apdrošinātāja izziņu.  

9. LĪGUMA  DARBĪBAS IZBEIGŠANAS UN GROZĪŠANAS 

KĀRTĪBA 

9.1. Līgums var tikt izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

9.2. PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt līgumu, ja PIRCĒJA izmaksas sasniedz līgumā noteikto 

kopsummu. 

9.3.  PIRCĒJAM ir  tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā: 

9.3.1. PĀRDEVĒJS ir nokavējis izpildījuma vai starpizpildījuma termiņu; 

9.3.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā 

paredzētajā termiņā; 

9.3.3. PĀRDEVĒJS līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

9.3.4. PĀRDEVĒJS līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku 

darbību; 

9.3.5. ir pasludināts PĀRDEVĒJA maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs PĀRDEVĒJAM turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma 

noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē PIRCĒJA tiesības, kuras izriet no līguma; 

9.3.6. PĀRDEVĒJS pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

9.3.7. PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM nodarījis zaudējumus; 

9.3.8. PĀRDEVĒJS ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja PĀRDEVĒJS nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

9.3.9.  citos līgumā noteiktajos gadījumos. 

9.4. Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos: 

9.4.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara. 

9.5. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 

līgumā noteiktajā termiņā neceļ iebildumus. 

9.6. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis brīdināts par 

iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu līgumā 

noteiktajā termiņā. 

9.7. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji izbeigt 

līgumu, par to rakstiski paziņojot PIRCĒJAM, ja PIRCĒJS nepamatoti kavē līguma 3.3.punktā 

noteikto samaksas termiņu un šāds kavējums turpinās ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās 

dienas pēc tam, kad Izpildītājs par to rakstiski informējis Pasūtītāju.  

9.8. PIRCĒJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji 

izbeigt līgumu, par to vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam.  



9.9. Ja Puse saskaņā ar 9.7. vai 9.8.punktu vienpusēji izbeidz Līgumu, Puses 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc dienas, kad Puse saņem otras Puses paziņojumu par šādu Līguma izbeigšanu, veic 

savstarpējos norēķinus par tām Līguma saistībām, kas faktiski izpildītas līdz Puses paziņojumu 

par Līguma izbeigšanu saņemšanas dienai.  

9.10. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai priekšlaicīgi izbeigts tikai pēc Pušu rakstiskas vienošanās, 

kas tiek noformēta kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.  

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, 

norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

10.2. Līguma teksts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma būs pieejams PIRCĒJA mājas lapas vietnē 

visu Līguma darbības laiku. 

10.3. PĀRDEVĒJAM ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti saņemtajā informācijā, kas tam 

kļuvusi zināma, izpildot savas saistības saskaņā ar Līgumu un veikt visus nepieciešamos pasākumus 

šādas informācijas neizpaušanai. 

10.4. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama. 

10.5. PIRCĒJA pilnvarotā persona ir Dzintars Štāls (tālr. 26400591, e-pasts: rtrit@rtrit.lv). PIRCĒJA 

pilnvarotā persona ir tiesīga pārstāvēt PIRCĒJU līguma izpildē un ir pilnvarota līguma izpildes 

ietvaros PIRCĒJA vārdā: 

10.5.1.  veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar degvielas kartēm, t.sk., bet ne tikai 

Līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā paziņot PIRCĒJAM nepieciešamo degvielas 

karšu skaitu, veikt jaunu degvielas karšu pasūtīšanu, saņemšanu, saņemto degvielas 

karšu bloķēšanu vai atbloķēšanu, PIN kodu atjaunošanu, dienas vai mēneša limitu 

izmaiņu veikšanu;  

10.5.2. akceptēt ikmēneša degvielas iegādes pārskatu vai parakstīt Līguma 3.6.punktā minēto 

motivēto atteikumu;  

10.6. Izpildītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē ir  Sandra Zelčāne - Naftas produktu 

mazumtirdzniecības nodaļas Iepirkumu speciāliste  (tālr. +371 67475529; mob. +371 26658723; 

e-pasts: s.zelcane@viadabaltija.lv, info@viadabaltija.lv).  

10.7. Šis līgums ir sagatavots uz 5 (peicām) lapām, 3 (trīs) identiskos eksemplāros, viens eksemplārs 

atrodas pie PĀRDEVĒJA, 2 (divi) eksemplāri pie PIRCĒJA. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

 

11.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PIRCĒJS: 

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums” 

Reģ.Nr. 40003480798 

Juridiskā adrese: Nīcgalas iela 26,  

Rīga, LV-1035 

Valsts kase, kods: TRELLV22JS 

Konts: LV98TREL9153970000000 

 

(personiskais paraksts) 

Valdes locekle – direktore 

Silva Ozoliņa 

PĀRDEVĒJS: 

A/S “VIADA Baltija” 

Reģ.Nr. 40103867145 

Juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046 

A/S/ “SWEDBANK”, kods: HABALV22 

Konts: LV84HABA0551039841158 

 

 

 

(personiskais paraksts) 

Valdes priekšsēdētāja 

Inese Ulmane 
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