Projekts
LĪGUMS Nr. 4.1/_____/______
Liepājā

_____. gada ____. ______________

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, pārvaldnieka ________________
personā, turpmāk tekstā- Pārvalde, un _____________, valdes __________________________
personā, turpmāk tekstā- Izpildītājs, pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
valdes __________. gada _________. ________________ lēmumu Nr. __________, pēc
līgumslēdzēju pušu brīvas gribas, bez spaidiem un viltus noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1. Pārvalde atļauj Izpildītājam kārtot ar kuģa ienākšanu un pārvietošanos Liepājas ostā un iziešanu
jūrā saistītās kuģa lietas, t.sk. piesaistīt velkoņu pakalpojumus, veikt kuģa aprūpi ostā un citas
darbības pilnvarotāja (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators, kapteinis vai citas par kuģi
atbildīgas fiziskas vai juridiskas personas) noteiktajā apjomā.
2. Pārvalde atļauj veikt Liepājas ostas maksu iekasēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem ostas maksu
tarifiem no kuģa īpašnieka vai fraktētāja, un to samaksu Pārvaldei.
3. Kuģu aģentam, sniedzot ziņas Liepājas ostas Kuģu satiksmes dienestam par kuģa ienākšanu ostā
vai saņemto norīkojumu aģentēt kuģi, kas atrodas ostā, jāpievieno pilnvarotāja kuģu aģenta
norīkojuma kopija vai jāapstiprina rakstiski, kas ir pilnvarojis aģentēt kuģi.
4. Kuģu aģentam nekavējoties jāziņo Liepājas ostas Kuģu satiksmes dienestam, ja kaut kādu
iemeslu dēļ pārtrauc aģentēt kuģi.
5.Pārvalde apņemas:
5.1. Pēc Izpildītāja pieprasījuma, apgādāt Izpildītāju ar instrukcijām, lēmumiem un rīkojumiem,
kas attiecas uz kuģošanu Liepājas ostā.
5.2. Izsniegt Izpildītāja darbiniekiem personu un transporta caurlaides iekļūšanai Liepājas ostas
teritorijā saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem pieprasījumiem, iekasējot par caurlaidēm noteiktu
maksu.
6.Izpildītājs apņemas:
6.1. Savā darbībā ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Liepājas ostas noteikumus,
Liepājas ostas režīma noteikumus, Pārvaldes (Liepājas ostas Kapteiņa) rīkojumus un „Kuģu
aģentu amata un ētikas kodeksu”.
6.2.Veikt kvalitatīvu kuģu apkalpošanu ostā, pareizu maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu un
ieņēmumu sadali atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem. Veikt ostu maksu un maksu par
pakalpojumiem pārskaitīšanu Pārvaldei 10 dienu laikā no Pārvaldes rēķina izrakstīšanas dienas.
Par savlaicīgi neapmaksāto Pārvaldes rēķinu, Izpildītājs maksā Pārvaldei līgumsodu
__________% apmērā no nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda
apmērs par katru neapmaksāto rēķinu nevar pārsniegt 10% no pamatparāda summas.

6.3. Veikt norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem.
6.4. Nodrošināt nepieciešamo elektronisko sakaru līdzekļu bāzi, kas veic kvalitatīvu datu apmaiņu
ar kuģiem, to īpašniekiem un visiem Liepājas ostas dienestiem, kā arī spēju piedalīties Pārvaldes
organizētajā datu apmaiņas tīklā.
6.5. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācijas
izsniegtajiem vai anulētajiem darbinieku profesionālās prasmju un iemaņu atbilstības sertifikātiem
un par izmaiņām citu ar kuģu aģentēšanu saistīto darbinieku sastāvā, nododot atlaisto darbinieku
caurlaides.
6.6. Saskaņot ar piestātņu apsaimniekotājiem (nomniekiem) jautājumus par piestātņu gatavību
kuģu pieņemšanai, par to ziņojot Liepājas ostas Kapteiņa dienestam. Informēt Liepājas ostas
Kapteiņa dienestu par aģentējamo kuģu kustību. Visai informācijai Liepājas ostas Kapteiņa
dienestam jābūt nodotai ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš.
6.7. Informēt pilnvarotāju par Liepājas ostas piestātņu specifikām un meteobrīdinājumiem.
6.8. Izpildītājam jāsniedz elektroniski informācija Liepājas ostas Kapteiņa dienestam par plānoto
kuģu ienākšanu Liepājas ostā 14 dienu periodā.
6.9. Veikt Kuģa aģenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Izpildītājam ir
pienākums iesniegt Pārvaldei spēkā esošās Kuģa aģenta profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polisi, kā arī 5 darba dienu laikā paziņot Pārvaldei par izmaiņām spēkā esošajā
polisē, tās pagarināšanu vai izbeigšanu. Izpildītājs savam paziņojumam pievieno polises
apliecinātu kopiju.
7.Izpildītāja tiesības:
Savā darbībā izmantot citu oficiāli reģistrētu aģentēšanas uzņēmumu pakalpojumus uz
subaģentēšanas principiem.
8. Pārvaldes tiesības:
8.1. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja informāciju, kas saistīta ar kuģu aģentam
normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām, vai kas nepieciešama Pārvaldei šī līguma
ietvaros.
8.2. Gadījumā, ja Iznomātājs neiesniedz Pārvaldei šī līguma 8.1. punktā pieprasīto informāciju vai
Pārvaldei ir pamatotas aizdomas par līguma pārkāpumu, Pārvaldei ir tiesības apturēt Izpildītāja
darbību Liepājas ostā, līdz brīdim kamēr Izpildītājs nenovērš Pārvaldes konstatētos trūkumus
saistību izpildījumā.
9. Atbildība:
9.1. Izpildītājs pilnībā atbild par Liepājas ostas maksu iekasēšanu no kuģa īpašnieka vai fraktētāja
un to tālāku nodošanu Pārvaldei, atbilstoši šajā līgumā paredzētajā termiņā. Izpildītājs nevar
ierobežot savu atbildību par šī noteikuma pārkāpumu.
9.2. Izpildītājam nav tiesību veikt kuģu aģentēšanu Liepājas ostā, ja viņš neatbilst kuģu aģentam
normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām. Izpildītājs nevar ierobežot savu atbildību
par šī noteikuma pārkāpumu.

9.3. Līgumslēdzēja puses atbild viena otrai par jebkuru zaudējumu kas otrai pusei nodarīts viņu
ļaunprātības dēļ.
9.4. Par zaudējumu, ko nodarījušas trešās personas, viena puse atbild tikai tad, kad viņa pati,
pretēji līgumam, devusi iespēju šo zaudējumu nodarīt vai kad viņai ir bijuši līdzekļi to novērst.
10. Līguma darbības termiņš un izbeigšanās:
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un noslēgts uz laiku līdz ______. gada
_____.________________.
10.2. Ja Izpildītājs vēlas pagarināt šī līguma darbības termiņu, tad 3 mēnešus pirms līguma
termiņa izbeigšanās tas griežas ar rakstisku iesniegumu pie Pārvaldes ar lūgumu līguma termiņu
pagarināt. Izpildītājam visu saistību izpildes gadījumā ir pirmtiesības uz līguma pagarināšanu,
pie noteikuma, ja viņš atbilst kuģu aģentam normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām
prasībām.
10.3. Šis līgums var tikt lauzts pirms termiņa līgumslēdzēja pusēm par to savstarpēji vienojoties.
10.4. Pārvaldei ir tiesības lauzt šo līgumu pirms termiņa, nepiemērojot šī līguma 8.2. punktā
paredzēto Pārvaldes tiesību, ja Izpildītājs:
10.4.1. neatbilst kuģu aģentam normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām, t.sk. nav
spēkā esošu kuģu aģentu profesionālo prasmju un iemaņu atbilstības sertifikāti;
10.4.2. ir pārkāpis Jūras tiesību normatīvo aktu prasības un/vai Liepājas ostas noteikumus;
10.4.3. nepilda pienākumus, kādi tam uzlikti ar šo līgumu;
10.4.4. ar tiesas spriedumu atzīta par maksātnespējīgu.
10.5. Šī līguma 10.4. punktā paredzētajos gadījumos līgums var tikt lauzts bez tiesas sprieduma,
pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumu.
11.Strīdu un domstarpību risināšanas kārtība.
Strīdi un domstarpības starp līgumslēdzēja pusēm, kas rodas sakarā ar šī līguma izpildi,
tiek izskatīti pusēm vienojoties un tikai galīgas nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesā
un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.
12. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no līgumslēdzēju pusēm.
13. Pušu rekvizīti:
13.1. Pārvalde: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. 90000329402.
Juridiskā adrese: Feniksa iela 4, Liepāja, LV- 3401.
Bankas rekvizīti: AS „Swedbank”, kods HABA LV22, konts LV12HABA0001407037000.
13.2. Izpildītājs: _______________________________________________________________.
Juridiskā adrese:
E-pasts:
Bankas rekvizīti: _______________________________________________________________.
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