APSTIPRINĀTS
Ar Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas valdes 2019. gada 13. decembra
lēmumu Nr.130
ar grozījumiem 2021. gada 30. jūnijā
(Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas valdes lēmums Nr.58

LĪGUMS PAR KUĢU AĢENTĒŠANU LIEPĀJAS OSTĀ Nr. __________
Liepājā

_____. gada ___.__________

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000329402,
pārvaldnieka _________________ personā, turpmāk- Pārvalde, un ____________________,
reģistrācijsa Nr. ______________________, _____________________personā, turpmāk– Kuģu
aģents, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes
_________. gada __________ lēmumu Nr.___, pēc pušu brīvas gribas, bez spaidiem un viltus
noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1. Pārvalde atļauj Kuģu aģentam 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. Kuģu aģents ir tiesīgs veikt Liepājas ostas maksu iekasēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem
ostas maksu tarifiem no pilnvarotāja (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators, kapteinis vai
citas par kuģi atbildīgas fiziskas vai juridiskas personas), 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, pieteikumā jānorāda kuģa īpašnieks.
4. Kuģu aģentam nekavējoties rakstiski jāziņo Liepājas ostas Kuģu satiksmes dienestam, ja tas
pārtrauc aģentēt kuģi.
5.Pārvalde apņemas:
5.1. Pēc Kuģu aģenta pieprasījuma, apgādāt Kuģu aģentu ar tiem saistošām instrukcijām,
lēmumiem un rīkojumiem.
5.2. Izsniegt Kuģu aģenta darbiniekiem personu un transporta caurlaides iekļūšanai Liepājas
ostas teritorijā saskaņā ar Kuģu aģenta iesniegtiem pieprasījumiem, iekasējot par caurlaidēm
maksu saskaņā ar Liepājas ostas režīma noteikumiem.
6. Kuģu aģents apņemas:
6.1. Savā darbībā ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Liepājas ostas noteikumus,
Liepājas ostas režīma noteikumus un Pārvaldes rīkojumus.
6.2.Veikt kvalitatīvu kuģu apkalpošanu ostā, pareizu maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu un
ieņēmumu sadali atbilstoši spēkā esošajām Liepājas ostas maksām un maksas pakalpojumiem.
Veikt ostu maksu un maksu par pakalpojumiem pārskaitīšanu Pārvaldei 10 dienu laikā no
Pārvaldes rēķina izrakstīšanas dienas.
Par savlaicīgi neapmaksāto Pārvaldes rēķinu, Kuģu aģents maksā Pārvaldei līgumsodu

0,05% apmērā no nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Kuģu aģentu no saistību izpildes. Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta
dienā, kad visi maksājumi ir apmaksāti pilnā apmērā vai līgumsoda apmērs par katru
neapmaksāto rēķinu sasniedz 10% no pamatparāda summas.
6.3. Veikt norēķinus ar kuģim sniegto 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 pirms kuģa ienākšanas ostā.
6.7. Informēt pilnvarotāju par Liepājas ostas piestātņu specifikām un meteobrīdinājumiem.
6.8. Veikt Kuģa aģenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Kuģu aģentam 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. Kuģu aģents savam paziņojumam pievieno polises
apliecinātu kopiju.
6.9. Pēc Pārvaldes pieprasījuma 5 darba dienu laikā sniegt informāciju par iekasētajām Liepājas
ostas maksām un maksas pakalpojumiem.
6.10. Kuģa aģents ir informēts un piekrīt, ka Pārvalde Līguma saistību izpildes kontrolei var
pieprasīt informāciju no Kuģa aģenta pilnvarotāja (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators,
kapteinis vai citas par kuģi atbildīgas fiziskas vai juridiskas personas).
7. Kuģu aģenta tiesības:
Savā darbībā izmantot citu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu aģentēšanas
uzņēmumu pakalpojumus uz subaģentēšanas principiem.
8. Pārvaldes tiesības:
8.1. Pieprasīt no Kuģu aģenta informāciju, kas saistīta ar Kuģu aģentam normatīvajos aktos
noteiktajām minimālajām prasībām vai, kas nepieciešama Pārvaldei šī līguma ietvaros.
8.2. Pieprasīt no Kuģu aģenta informāciju par iekasētajām Liepājas ostas maksām un maksas
pakalpojumiem.
8.3. Gadījumā, ka Kuģu aģents vairāk kā 10 dienas kavējis maksājumus Pārvaldei, tad Pārvalde
ir tiesīga atteikt pieņemt kuģu pieteikumus, līdz brīdim, kad Kuģu aģents veicis kavēto maksājumu
apmaksu.
9. Atbildība:
9.1. Kuģu aģents pilnībā atbild par Liepājas ostas maksu iekasēšanu atbilstoši Liepājas ostas
maksām un maksas pakalpojumiem no Kuģa īpašnieka vai fraktētāja un to tālāku nodošanu
Pārvaldei, atbilstoši šajā līgumā paredzētajā termiņā. Kuģu aģents nevar ierobežot savu atbildību
par šī noteikuma pārkāpumu.

9.2. Kuģu aģentam nav tiesību veikt kuģu aģentēšanu Liepājas ostā, ja viņš neatbilst Kuģu
aģentam normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām. Kuģu aģents nevar ierobežot
savu atbildību par šī noteikuma pārkāpumu.
9.3. Puses atbild viena otrai par jebkuru zaudējumu, kas otrai Pusei nodarīts viņu ļaunprātības
dēļ.
9.4. Par zaudējumu, ko nodarījušas trešās personas, viena Puses 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 Kuģu aģents 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. Kuģu aģentam 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 vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja iestājas viens no šādiem
nosacījumiem:
10.4.1. Kuģu aģents nav veicis ostas maksu samaksu vai samaksu par citiem ostas
pakalpojumiem saskaņā ar līguma noteikumiem un izrakstītajiem rēķiniem;
10.4.2. Kuģu aģentam ir konstatēts nodokļu parāds;
10.4.3. Kuģu aģentam ir aktuāls maksātnespējas process;
10.4.4. Pārvalde ir saņēmusi valsts un pašvaldības iestāžu pamatotu negatīvu atzinumu
rakstveidā par Kuģu aģenta profesionālo darbību pēdējā gada laikā;
10.4.5. Kuģu aģents pārkāpis līguma noteikumus un nav pārkāpumu novērsusi laikā, kas noteikts
Pārvaldes rakstiskā brīdinājumā.
10.4.6. Ja Sabiedrībai vai tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam,
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Sabiedrību
darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim,
patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Sabiedrība ir
personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi
10.5. Šī līguma 10.4. punktā paredzētajos gadījumos līgums var tikt lauzts bez tiesas
sprieduma, pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumu. Līgums
uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā no dienas, kad Pārvalde paziņojumu par līguma
izbeigšanu ir nodevusi pastā ierakstītā sūtījumā, ja Kuģu aģents Pārvaldes paziņojumu par
līguma izbeigšanu nav saņēmis ātrāk.
11. Personas datu aizsardzība:
11.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku personas
datus, tad Puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un
to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Puse apstrādā no otras Puses iesniegtos personu
datus vai šī līguma izpildes laikā iegūtos personu datus līguma noslēgšanai un/vai izpildei, pušu
pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Pušu tiesisko interešu ievērošanai.

11.2. Puses, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto
darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par
viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas
datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par
attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
11.3. Pildot līgumu un apstrādājot savstarpēji nododos personas datus, Puses ievēro Vispārīgo
datu aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un
pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai, kā arī citus normatīvo aktu,
kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu
personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot
pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.
11.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas
līguma izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta
līguma izpildes nodrošināšanai Puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā
arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.
11.5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas
nepieciešamība tos apstrādāt.
12. Strīdu un domstarpību risināšanas kārtība.
Visi strīdi, kas rodas šī līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās,
ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no līguma
vai skar to tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no līgumslēdzēju
pusēm.
14. Pušu rekvizīti:
14.1. Pārvalde: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000329402.
Juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepājā, LV- 3401.
Bankas rekvizīti: AS „Swedbank”, kods HABA LV22, konts LV12HABA0001407037000.
14.2. Kuģu aģents: SIA ________________________ reģistrācijas Nr. ____________________.
Juridiskā un pasta adrese: ______________________________________________________ .
E- pasta adrese: ___________________.
Bankas rekvizīti: ______________________________________________________________ .
Pārvalde
Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldnieks

Kuģu aģents
_____________________________
_____________________________

___________________________
Vārds Uzvārds
z.v.

_____________________________
Vārds Uzvārds

