
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
domes 27.01.2022. lēmumam
Nr.14 (protokols Nr.2, 15.§)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr._______________
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi

draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” trešās atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu

sabiedriskā transporta infrastruktūru – autobusi – papildu darbības” ietvaros īstenojamā projekta
“Papildu elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai” īstenošanu

Valmierā
Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un
laiks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”, reģistrācijas Nr.40003004220, kuru,
saskaņā ar statūtiem un 26.04.2012. kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu Nr.6.1., pārstāv tās valdes
priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš (turpmāk – Finansējuma saņēmējs), no vienas puses, un

Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000043403, kuru saskaņā ar Valmieras novada
pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumu Nr.__ (protokols Nr.__, __.§) pārstāv domes priekšsēdētāja
vietnieks Ričards Gailums, (turpmāk – Sadarbības partneris), no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi saukts – Puse, kopā – Puses,

pamatojoties uz

- 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
(autobusi)” īstenošanas noteikumi” 17.–20.punktiem, kas regulē sadarbības līguma slēgšanu starp
Finansējuma saņēmēju un Sadarbības partneri;

- Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumu Nr.__ (protokols Nr.__, __.§) ”Par
sadarbības līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”,

ievērojot:

- 01.10.2009. noslēgto Koncesijas līgumu Nr.5-1-600-2008/1531 par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Koncesijas līgums),

- 27.10.2021. noslēgto vienošanos Nr.01.830/7.4.8/21/301, ar kuru Koncesijas līguma darbība ir
pagarināta līdz 31.03.2023.;

- Valmieras pilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§) “Par
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030.gadam un Valmieras pilsētas
attīstības programmas 2015.–2020.gadam apstiprināšanu”, stratēģiskā mērķa – estētiska,
funkcionāla un dabas vērtības iekļaujoša pilsētvide, rīcības virziena – pilsētas transporta sistēmas,
uzdevumu – energoefektīva transporta izmantošanas veicināšana,

noslēdz šāda satura Sadarbības līgumu par turpmāko sadarbību Eiropas Savienības 2014.–
2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma
“Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” trešās atlases kārtas “Attīstīt
videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – autobusi – papildu darbības” ietvaros
īstenojamā projekta “Papildu elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai” iesnieguma sagatavošanā
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un projekta īstenošanā.

Līgumā lietotās definīcijas:

Finansējuma saņēmējs –  sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”,
reģ. Nr.40003004220;

Finanšu korekcija ‒ attiecināmo izdevumu proporcionāls samazinājums, kas tiek piemērots par
konstatēto normatīvo aktu vai Līguma par projekta īstenošanu pārkāpumu Projekta īstenošanas
perioda ietvaros. Ja neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams noteikt vai arī gadījumos,
kad neattiecināt visus neatbilstoši veiktos izdevumus būtu nesamērīgi, finanšu korekcijas tiek
piemērotas atbilstoši Vadošās iestādes, kas noteikta atbilstoši Latvijas Republikas Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likumā,
kas stājās spēkā 2014.gada 11.jūlijā, vadlīnijām;

Līgums par Projekta īstenošanu – līgums, kas noslēgts starp Finansējuma saņēmēju un Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru un kura priekšmets ir Projekta īstenošana;

Koncesijas līgums – 01.10.2009. Sadarbības partnera un Finansējuma saņēmēja noslēgtais
Koncesijas līgums Nr.5-1-600-2008/1531 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vai cits
Pušu noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Valmieras pilsētas maršrutu
tīklā;

Projekts – projekts “Papildu elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai”, kas tiek īstenots
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Savienības 2014.–2020.gada plānošanas perioda
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” trešās atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru – autobusi – papildu darbības” ietvaros un par ko iesniegts
Projekta iesniegums Sadarbības iestādē;

Projekta iesniegums – Sadarbības iestādes noteiktā kārtībā aizpildīta veidlapa, tās pielikumi un citi
dokumenti, ko Finansējuma saņēmējs iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, lai pretendētu
uz finansējuma saņemšanu Projekta īstenošanai;

Regula 1303/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas
fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006;

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

Sadarbības līgums – šis līgums;

Sadarbības partneris – Valmieras novada pašvaldība. (Valmieras novada pašvaldība nav Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs šī Projekta ietvaros).

1. Sadarbības līguma priekšmets

1.1. Sadarbības līgums nosaka Pušu sadarbību Eiropas Savienības 2014.–2020.gada
plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”
4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
(autobusi)” trešās atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru – autobusi – papildu darbības” ietvaros īstenojamā projekta “Papildu
elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai” iesnieguma sagatavošanā un projekta
īstenošanā.

1.2. Puses uzņemas šajā Sadarbības līgumā minētās tiesības un pienākumus ar kopēju mērķi
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sagatavot un realizēt Projektu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
tiesību aktiem un Sadarbības iestādes noteiktajiem nosacījumiem.

1.3. Puses, parakstot šo Sadarbības līgumu, apliecina savu izpratni, ka šī Sadarbības līguma
1.2.punktā noteikto mērķi var sasniegt abu Pušu saskaņotas, labticīgas darbības
rezultātā, un katra Puse nes atbildību par kopēju šī Sadarbības līguma saistību izpildi.

1.4. Šis Sadarbības līgums nav uzskatāms par sabiedrības līgumu Civillikuma izpratnē, un tas
nerada Pušu solidārās saistības vai atbildību.

2. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

2.1. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par Projekta iesnieguma un visu tā pielikumu
sagatavošanu un sagatavo to ar mērķi iesniegt Sadarbības iestādē apstiprināšanai un
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai.

2.2. Finansējuma saņēmējs veic visas nepieciešamās darbības Projekta iesnieguma un tā
pielikumu sagatavošanai un iesniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, projektu atlases iesnieguma atlases nolikumam u.c. specifiskā atbalsta mērķa
īstenošanu reglamentējošiem dokumentiem, un Eiropas Komisijas vadlīnijām, ņemot vērā
Sadarbības partnera atbildīgās struktūrvienības norādījumus.

2.3. Projekta iesniegumā jābūt precīzi norādītam Projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm,
sasniedzamajiem rādītājiem, izpildes termiņiem, finansējuma sadalījumam un citiem
būtiskiem Projekta īstenošanas aspektiem.

2.4. Pēc Projekta iesnieguma sagatavošanas un pirms iesniegšanas Sadarbības iestādē,
Projekts tiek saskaņots ar Sadarbības partneri, tādejādi apliecinot Projekta iesnieguma
satura atbilstību Pušu interesēm. Projekta iesnieguma Finansējuma saņēmēja apliecināta
kopija, uz kuras redzama Sadarbības iestādes atzīme par tā saņemšanu, piecu darba
dienu laikā pēc iesniegšanas Sadarbības iestādē tiek iesniegta Sadarbības partnerim.

2.5. Projekta iesnieguma saturs pēc apstiprināšanas Pusēm ir saistošs, nav pieļaujamas
nekādas atkāpes no Projekta iesniegumā norādītā, izņemot, ja šādas atkāpes tiek
saskaņotas Pušu starpā, tiek ierosināti grozījumi Projekta iesniegumā un šādus
grozījumus apstiprina Sadarbības iestāde.

2.6. Ja ir nepieciešami grozījumi projekta iesniegumā vai tā pielikumos pēc tā iesniegšanas
Sadarbības iestādē, Finansējuma saņēmējs saskaņo grozījumus projekta iesniegumā vai
tā pielikumos ar Sadarbības partneri pirms iesniegšanas Sadarbības iestādē un iesniedz
Sadarbības partnerim Finansējuma saņēmēja apliecinātu projekta iesnieguma grozījumu
kopiju, uz kuras redzama Sadarbības iestādes atzīme par tā saņemšanu, piecu darba
dienu laikā pēc iesniegšanas Sadarbības iestādē.

2.7. Puses sadarbojas un sniedz viena otrai visu nepieciešamo atbalstu (izņemot finanšu
atbalstu) Projekta sagatavošanā un iesniegšanā, lai nodrošinātu Sadarbības iestādei visu
nepieciešamo informāciju Projekta iesnieguma izvērtēšanai un lēmuma par Projekta
iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai. Ja Sadarbības iestāde uzdod jautājumus vai
pieprasa papildu informāciju par Projekta iesnieguma saturu vai citiem ar to saistītiem
dokumentiem, katra Puse nekavējoties sagatavo informāciju par tiem jautājumiem, kas ir
tās kompetencē, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo palīdzību
informācijas sagatavošanai Sadarbības iestādei.

2.8. Projekta iesnieguma sagatavošanu Finansējuma saņēmējs finansē no saviem finanšu
līdzekļiem un neiekļauj tos zaudējumu aprēķinā, ko saskaņā ar Koncesijas līgumu
noteiktā laikā iesniedz Sadarbības partnerim.

3. Līgums par Projekta īstenošanu
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3.1. Finansējuma saņēmējs vienas darba dienas laikā informē Sadarbības partneri par
projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pēc
atbilstošas informācijas saņemšanas no Sadarbības iestādes.

3.2. Finansējuma saņēmējs pirms Līguma par Projekta īstenošanu noslēgšanas starp
Finansējuma saņēmēju un Sadarbības iestādi saskaņo Līguma par Projekta īstenošanu
projektu ar Sadarbības partneri. Pusēm jāveic visas iespējamās darbības, lai Līguma par
Projekta īstenošanu saskaņošana tiktu veikta Sadarbības iestādes noteiktā termiņā.

3.3. Gadījumā, ja Līgumā par Projekta īstenošanu iekļauti tādi noteikumi, kas nebija paredzēti
vai apsvērti Projekta iesnieguma sagatavošanas laikā un Sadarbības līgumā, tie jebkurā
gadījumā uzskatāmi par saistošiem Pusēm tiktāl, ciktāl tie atbilst Projekta mērķim un nav
pretrunā ar Pušu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Skaidrības nolūkā Puses
var noslēgt papildu vienošanos pie Sadarbības līguma, detalizēti atrunājot no Līguma par
Projekta īstenošanu izrietošo saistību izpildes kārtību un citus ar to saistītus jautājumus,
lai nodrošinātu Projekta efektīvu, savlaicīgu un atbilstošu īstenošanu.

3.4. Ja pamatotu iemeslu dēļ kāda no Pusēm nevar nodrošināt no Līguma par Projekta
īstenošanu izrietošo saistību izpildi, tai ir pienākums nekavējoties par to rakstveidā
informēt otru Pusi, detalizēti norādot attiecīgu pamatojumu, iespējamos risinājumus un to
termiņus. Pamatojums sagatavojams atbilstoši Sadarbības iestādes izstrādātajai Līguma
par Projekta īstenošanu grozījumu formai. Pēc grozījumu saskaņošanas ar Sadarbības
partneri Finansējuma saņēmējs tos iesniedz Sadarbības iestādē.

3.5. Jebkādas izmaiņas Pušu saistībās, kas izriet no Līguma par Projekta īstenošanu, ir
spēkā tikai tad, ja tās apstiprinājusi Sadarbības iestāde un ir izdarīti attiecīgi grozījumi
Līgumā par Projekta īstenošanu.

3.6. Ja Sadarbības iestāde neapstiprina izmaiņas Projekta iesniegumā un/vai Līgumā par
Projekta īstenošanu, Pusēm paliek saistošas tās saistības, kas paredzētas Projekta
iesniegumā un/vai Līgumā par Projekta īstenošanu.

3.7. Pušu ierosinājumus izdarīt izmaiņas Projekta iesniegumā un/vai Līgumā par Projekta
īstenošanu neatceļ un nepadara spēkā neesošus noteikumus par atbildību par Projekta
īstenošanu, kas paredzēts šajā Sadarbības līgumā.

4. Projekta īstenošanas vispārīgie noteikumi

4.1. Puses ir atbildīgas par Projekta īstenošanu savas kompetences ietvaros atbilstoši
Projekta īstenošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un visu noteikumu un
saistību, kas noteiktas Projekta iesniegumā, Līgumā par Projekta īstenošanu un šajā
Sadarbības līgumā, izpildi.

4.2. Puses ir atbildīgas par Projekta mērķu, iznākuma un rezultāta rādītāju, tai skaitā
horizontālo principu rādītāju, sasniegšanu.

4.3. Sadarbības partnerim ir pienākums:

4.3.1. deleģēt atbildīgo struktūrvienību pušu darbību koordinācijas no Sadarbības
partnera puses veikšanai, kuras kompetencē ir sabiedriskā transporta
pakalpojumu Valmieras pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
organizēšana, koordinēšana un kontrole atbilstoši struktūrvienības apstiprinātajam
nolikumam. Sadarbības partneris var deleģēt vienu vai vairākas tā
kontaktpersonas no atbildīgajām struktūrvienībām, kuru kompetencē ir sabiedriskā
transporta pakalpojumu Valmieras pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes
maršrutos organizēšana, koordinēšana un kontrole, ārējā finansējuma finansētu
projektu ieviešana un uzraudzība un budžeta līdzekļu efektīva izlietošana
atbilstoši struktūrvienību apstiprinātajiem nolikumiem, kas atbildīgas par
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sadarbības realizāciju konkrētu jautājumu risināšanai Projekta iesnieguma
sagatavošanas un iesniegšanas posmā;

4.3.2. veikt visus Sadarbības partnera kompetencē esošos nepieciešamos pasākumus,
kas ļautu Finansējuma saņēmējam pildīt Projekta iesniegumā un Līgumā par
Projekta īstenošanu noteiktos pienākumus;

4.3.3. nodrošināt šajā Sadarbības līgumā noteikto Projekta īstenošanas rezultātā
Finansējuma saņēmēja sniegto radīto rezultātu saglabāšanu, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās prasības

4.3.4. glabāt visas ar Projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas kopijas, kas
saņemtas no Finansējuma saņēmēja Projekta īstenošanas laikā un desmit gadus
no brīža, kad Finansējuma saņēmējs ir saņēmis pēdējo maksājumu.

4.4. Finansējuma saņēmējam ir pienākums:

4.4.1. nodrošināt Sadarbības partnerim visu informāciju un dokumentāciju, kas tam
nepieciešama Sadarbības līgumā noteikto saistību īstenošanai atbilstoši
Sadarbības partnera atbildīgās struktūrvienības norādījumiem;

4.4.2. saskaņot ar Sadarbības partneri visu dokumentu projektus pirms iesniegšanas
Sadarbības iestādē;

4.4.3. nodrošināt veikto iepirkumu, darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo
dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to
atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu atbilstoši Regulas Nr.1303/2013 140.
pantam;

4.4.4. nodrošināt informatīvos un publicitātes pasākumus saskaņā ar Projektā plānoto
un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.4.5. nodrošināt Projekta uzraudzībai nepieciešamo iznākuma un rezultāta rādītāju
apkopošanu un dokumentēšanu, kā arī Projekta rezultātu ilgtspēju, ievērojot
saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī nosūtīt Projekta iznākuma un rezultāta
rādītājus Sadarbības partnerim vienu reizi ceturksnī;

4.4.6. projekta īstenošanas laikā un Sadarbības iestādes paziņotajā dokumentu
glabāšanas termiņā pēc Projekta īstenošanas beigām nodrošināt visu ar Projekta
īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu atbilstoši ieguldījumiem Projektā, tai
skaitā Projekta iesniegumu, jebkuru ar Projektu saistīto sarakstes dokumentu,
iepirkuma dokumentācijas, Projektā noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un
sniegto pakalpojumu apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo
dokumentu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu atbilstoši Regulas
Nr.1303/2013 un MK noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī visu šajā punktā
minēto dokumentu kopiju, kas apliecinātas ar Finansējuma saņēmēja parakstu,
nosūtīšanu Sadarbības partnerim piecu darba dienu laikā pēc to reģistrācijas
Finansējuma saņēmēja lietvedības sistēmā.

4.5. Uzraudzību pār Pušu koordinētu sadarbību Projekta iesnieguma sagatavošanas laikā un,
Projekta apstiprināšanas gadījumā, visa tā īstenošanas laikā nodrošina Sadarbības
partnera struktūrvienība, kuras kompetencē ir sabiedriskā transporta pakalpojumu
Valmieras pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos organizēšana, koordinēšana
un kontrole atbilstoši struktūrvienības apstiprinātajam nolikumam, kuras kompetencē ir:

4.5.1. projekta iesnieguma saskaņošana, pirms tā iesniegšanas Sadarbības iestādē;

4.5.2. līguma ar Sadarbības iestādi par Projekta īstenošanu un tajā nepieciešamo
grozījumu saskaņošana;
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4.5.3. vispārēja Projekta uzraudzība pēc tā apstiprināšanas un Līguma par projekta
īstenošanu noslēgšanas, tajā skaitā, visas ar Projekta īstenošanu saistītās
dokumentācijas saskaņošana atbilstoši šī Sadarbības līguma nosacījumiem;

4.5.4. finansējuma saņēmēja sagatavoto progresa ziņojumu par Projekta īstenošanas
gaitu izskatīšana un apstiprināšana;

4.5.5. ar Projektu īstenošanu saistītu jautājumu virzīšana izskatīšanai Valmieras novada
pašvaldības domē un ar to saistīto Projekta interešu pārstāvība;

4.5.6. ar Projekta īstenošanu saistītās Finansējuma saņēmēja apliecināto dokumentu
kopiju glabāšana.

4.6. Projekta īstenošanas laikā Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta tehnisko, finanšu
un administratīvo vadību, izveidojot Projekta administrēšanas struktūru vai nosakot vienu
vai vairākas atbildīgās personas, kam ir noslēgts darba līgums ar Finansējuma saņēmēju
un kas nodrošina Projekta sekmīgu realizāciju, Sadarbības partnera uzdevumu izpildi,
Finansējuma saņēmēja un Sadarbības partnera savstarpēju informācijas apmaiņu starp
Finansējuma saņēmēju un Sadarbības partneri. Finansējuma saņēmēja apliecinātu
dokumenta kopiju, kas apliecina šajā punktā izveidotās Projekta administrēšanas
struktūras izveidi vai atbildīgo/ atbildīgās personas noteikšanu, iesniedz Sadarbības
partnerim piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas un reģistrēšanas Finansējuma
saņēmēja lietvedības sistēmā.

5. Pušu specifiskās saistības Projekta realizācijas un ilgtspējas nodrošināšanai

5.1. Saistības attiecībā uz kārtību sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai:

5.1.1. Sadarbības partneris kā sabiedriskā transporta pakalpojumu organizētājs
Valmieras pilsētā nosaka Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu tīklu un ir piešķīris
Finansējuma saņēmējam tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
autobusiem Valmieras pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos saskaņā
ar Pušu noslēgto Koncesijas līgumu.

5.1.2. Finansējuma saņēmējs apņemas sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar
projekta ietvaros iegādātajiem autobusiem atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un Sadarbības partnerim nodrošināt piekļuvi autobusu
stāvlaukumam pēc pirmā pieprasījuma.

5.1.3. Sadarbības partnerim ir tiesības apsekot dabā projekta ietvaros iegādātos
transportlīdzekļus jebkurā laikā 10 (desmit) gadus pēc pēdējā maksājuma
veikšanas un visā Koncesijas līguma darbības termiņā vai līdz Koncesijas līguma
termiņa beigām.

5.1.4. Sadarbības partneris apņemas kompensēt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu saistītos zaudējumus, tajā skaitā, iekļaujot zaudējumos projekta
ietvaros iegādāto autobusu nolietojuma izmaksas un autobusu iegādei izmantoto
finanšu institūciju finanšu līdzekļu procentu maksājumus, saskaņā ar 2007.gada
23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1370/2007 “Par
sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un
autoceļus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu
(EEK) Nr.1107/70”, Koncesijas līguma un attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo
aktu nosacījumiem.

5.1.5. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par 2007.gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulā (EK) Nr.1370/2007 “Par sabiedriskā pasažieru transporta
pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70”, Koncesijas



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

7

līgumā un attiecīgajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietverto nosacījumu
ievērošanu visā projekta īstenošanas laikā un 10 (desmit) gadus pēc pēdējā
maksājuma saņemšanas, tajā skaitā, kas attiecas uz zaudējumu kompensācijas
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai Valmieras pilsētā apjomu.

5.1.6. Projekta ietvaros Finansējuma saņēmēja iegādātie autobusi tiek reģistrēti Ceļu
satiksmes un drošības direkcijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.

5.1.7. Finansējuma saņēmējs iesniedz visu iegādāto transportlīdzekļu reģistrācijas
apliecību Finansējuma saņēmēja apliecinātas kopijas, kurās Finansējuma
saņēmējs norādīts kā transportlīdzekļu īpašnieks.

5.1.8. Finansējuma saņēmējs apņemas apdrošināt Projekta ievaros iegādātos
autobusus pret daļēju vai pilnīgu bojāeju.

5.1.9. Projekta rezultātā iegādāto autobusu to īpašnieks nodod Sadarbības partnerim
par atlikušo grāmatvedības bilances vērtību, ja:

5.1.9.1. Koncesijas līguma darbības termiņš netiek pagarināts pēc 2023.gada
31.marta ar Finansējuma saņēmēju vai ar Finansējuma saņēmēju
netiek noslēgts jauns sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas
līgums par pārvadājumu izpildi pēc 2023.gada 31.marta.

5.1.9.2. Koncesijas līgums tiek izbeigts pirms tā darbības termiņa beigām;

5.1.9.3. iestājas Finansējuma saņēmēja maksātnespēja vai likvidācija.

5.1.10.Gadījumā, ja iestājas 5.1.9.punktā noteiktie apstākļi, visus izdevumus, kas saistīti
ar autobusu pārreģistrāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
uz Sadarbības partnera vārda sedz Finansējuma saņēmējs.

5.1.11. Sadarbības partneris apliecina, ka piekrīt, ka Projekta realizācijas nodrošināšanai
Finansējuma saņēmējs piesaista finanšu līdzekļus no kredītiestādēm, saistību
nodrošināšanai ieķīlājot vai citādi apgrūtinot ar lietu vai saistību tiesībām Projekta
ietvaros iegādātos autobusus.

5.1.12.Gadījumā, ja iestājas 5.1.9.punktā noteiktie apstākļi, Sadarbības partneris
pārņems Projekta iesniegumā paredzēto darbību izpildi un visas saistības, kas
izriet no Līguma par Projekta īstenošanu.

5.2. Puses nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz 10 (desmit) gadus pēc projekta
pabeigšanas (noslēguma maksājuma saņemšanas) atbilstoši Koncesijas līgumam un
saistošo normatīvo aktu noteikumiem.

5.3. Saistības attiecībā uz resursu un finansējuma nodrošinājumu Projekta īstenošanai:

5.3.1. finansējuma saņēmējs realizē Projektu par saviem finanšu līdzekļiem,
nepieciešamības gadījumā piesaistot finanšu līdzekļus no starptautiskām vai
vietējām finanšu institūcijām, kā arī Līgumā par Projekta īstenošanu noteiktajā
kārtībā un apjomā saņemot avansa maksājumu un/vai finansējuma atmaksu no
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda;

5.3.2. Pusēm ir pienākums nodrošināt Projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju un Pusēm ir
pienākums nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus Projektā sasniegto
rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai.

6. Pušu kontaktpersonas

6.1. Puses nosaka šādas par Sadarbības līguma īstenošanu atbildīgās kontaktpersonas:
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6.1.1. Finansējuma saņēmējs – Valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš, tālrunis
29444175, e-pasts: info@vtu-valmiera.lv.

6.1.2. Sadarbības partneris – Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas vadītāja
Maija Zālamane, tālrunis 64207141, e-pasts:
maija.zalamane@valmierasnovads.lv.

6.2. Puses apņemas nodrošināt, ka komunikācija saistībā ar Projektu vai šo Sadarbības
līgumu tiek nodrošināta rakstveidā, izmantojot Pušu atbildīgo kontaktpersonu oficiālās e-
pasta adreses.

6.3. Puses apņemas nodrošināt, ka jebkura dokumentācija, kas ir saskaņota, izmantojot šajā
Sadarbības līgumā norādītās e-pasta adreses, tiek iesniegta Sadarbības partnerim
papīra formātā šajā Sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā, kas tiek iereģistrēta
Sadarbības partnera lietvedības sistēmā.

7. Atbildība par rādītāju nesasniegšanu, saistību neizpildi vai aizkavēšanos

7.1. Parakstot šo Sadarbības līgumu, Puses apliecina abpusēju izpratni, ka Sadarbības
līgumā noteikto pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde var būt pamats finanšu
korekcijas piemērošanai, kas nozīmē, ka daļa vai visi Projekta izdevumi ir jāfinansē
Finansējuma saņēmējam no saviem finanšu līdzekļiem. Izdevumi, kas radušies
Sadarbības līgumā noteikto pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā,
par ko ir atbildīgs Finansējuma saņēmējs, nevar tikt iekļauti zaudējumu aprēķinā, ko
Finansējuma saņēmējs iesniedz Sadarbības partnerim atbilstoši Koncesijas līguma
nosacījumiem.

7.2. Tā kā vienas Puses saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde var novest pie finanšu
korekcijas piemērošanas otras Puses izdevumiem, Puses vienojas, ka šajā gadījumā,
Puse, kuras rīcības dēļ tiek piemērota finanšu korekcija, atlīdzina otrai Pusei visus
tādejādi radītos zaudējumus.

7.3. Ar zaudējumiem šī Līguma ietvaros ir saprotama finanšu korekcijas summas atmaksas
vai neatbilstoši veiktu izdevumu ieturēšanas apmērs, jebkāda cita finansējuma atmaksa,
kā arī attiecīgās Puses izdevumi, kas tai radušies otras Puses saistību neizpildes
rezultātā. Puses vienojas, ka zaudējumu apmērā netiek ietverti tādi izdevumi, kas
radušies pirms Sadarbības līguma noslēgšanas.

8. Pušu atbildība

8.1. Puses ir civiltiesiski atbildīgas par savu šajā Sadarbības līgumā noteikto pienākumu
pienācīgu izpildi, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei vai trešajām personām
attiecīgās Puses vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ.

8.2. Ja kādas Puses vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā tiek novēlota vai padarīta
par neiespējamu Projekta vai jebkādas tā daļas īstenošana, kā rezultātā kādai no Pusēm
radīsies jebkāda veida zaudējumi vai izmaksas (tai skaitā, bet ne tika pienākums segt
noteiktas Projekta neattiecināmas izmaksas, veikt līgumsodu maksājumus saskaņā ar
noslēgtajiem iepirkuma līgumiem u.c.), tad vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai
Pusei visus zaudējumus vai izmaksas to faktiskajā apmērā.

9. Līguma termiņš

9.1. Sadarbības līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un paliek spēkā līdz Koncesijas
līguma izbeigšanai vai 10 (desmit) gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma
saņemšanas no Sadarbības iestādes.

9.2. Saistības, kas attiecas uz Projekta rezultātu ilgtspēju un saglabāšanu, ir spēkā atbilstoši
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šim Sadarbības līgumam un paliek spēkā normatīvajos aktos un Sadarbības iestādes
noteiktajos termiņos.

10. Pretenzijas un strīdi

10.1. Puses noslēdz šo Sadarbības līgumu labā ticībā un jebkuras nesaskaņas, strīdi vai
pretenzijas starp pusēm vispirms ir risināmi sarunu ceļā, Pusēm vienojoties par labāko
problēmas risinājumu. Pretenzijas, kas rodas Pušu starpā šī Sadarbības līguma sakarā,
tiesīgā Puse piesaka, iesniedzot otrai pusei pamatotu rakstisku pretenziju par attiecīgā
pienākuma izpildi.

10.2. Gadījumā, ja Puse neizpilda šī Sadarbības līguma 10.1.punktā minēto tiesīgās Puses
prasību 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad minētā prasība saņemta vai, ja
netiek panākta cita savstarpēja vienošanās (izlīgums), tiesīgajai Pusei ir pamats lietu
nodot izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

11. Nepārvarama vara

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šajā Sadarbības līgumā noteikto pienākumu
pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju
apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja
iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura
apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara
darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas
veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var
izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem, kā arī izpildīt attiecīgo Līguma saistību pēc
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu beigām.

11.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī līguma 11.1.punktā minēto apstākļu
dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā paziņo otrai pusei par šādu apstākļu iestāšanos un
izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts noteiktajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības
atsaukties uz nepārvaramu varu.

12. Citi noteikumi

12.1. Jebkādas šī Sadarbības līguma daļas spēkā zaudēšana neizraisa visa šī Sadarbības
līguma spēkā neesamību. Šajā gadījumā Puses labā ticībā vienojas par
nepieciešamajām un saprātīgām izmaiņām šajā Sadarbības līgumā, lai nodrošinātu Pušu
intereses galvenos šī Sadarbības līguma mērķus.

12.2. Visi Sadarbības līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījušas visu Pušu pilnvarotās personas.

12.3. Pusēm ir pienākums neizpaust trešajām personām šī Sadarbības līguma izpildes gaitā
iegūto tehnisko un dienesta informāciju un komercnoslēpumus par citām Pusēm un to
darbību.

12.4. Līgums noformēts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā. Katra Puse glabā vienu
Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

13. Pušu rekvizīti:

Sadarbības partneris Finansējuma saņēmējs

Valmieras novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr.90000043403 “VTU Valmiera”
Adrese: Lāčplēša ielā 2, Valmiera, LV-4201 Vienotais reģ. Nr.40003004220



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

10

Tālrunis: 64207863 Adrese: “Brandeļi”, Brandeļi,
Banka: AS „SEB Banka” Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,
Kods: UNLALV2X LV-4220
Konts: LV94UNLA0018000142255 Tālrunis: 64222021

Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV88UNLA0018000460814

/Ričards Gailums/ /Oskars Spurdziņš/
(paraksts) (paraksts)


