Vienošanās Nr.4
Par grozījumiem 2016.gada 5.decembra deleģēšanas līgumā
(Valsts policijas reģ. Nr.2202, CSDD reģ. Nr. 10-JD/1153)
Valsts policijas Vienošanās reģ. Nr._________
VAS “CSDD” Vienošanās reģ. Nr.__________
Rīgā, Vienošanās Nr.4 datums ir tās elektroniskās parakstīšanas datums
Valsts policija (reģ. Nr. 90000099040), tās priekšnieka Inta Ķuža personā, kurš darbojas
saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.46 „Valsts policijas
nolikums” (turpmāk – Policija), no vienas puses, un valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes
drošības direkcija” (reģ. Nr. 40003345734), tās valdes locekļa Jāņa Golubeva personā, kurš
darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata (turpmāk – CSDD), no otras puses, abi kopā turpmāk
saukti – Puses, vai katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 2016.gada 5.decembrī starp Pusēm
noslēgtā deleģēšanas līguma (Policijas līguma Nr.2202, CSDD reģ. Nr.10-JD/1153, turpmāk –
Līgums) 46.punktu bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz vienošanos (turpmāk – Vienošanās
Nr.4) par šādu grozījumu izdarīšanu:
1.Papildināt Līguma preambulu ar vārdiem un cipariem šādā redakcijā “Ministru kabineta
2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.170 "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai
"Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi"”.
2. Izteikt Līguma 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.5. informēt Policiju par katra fotoradara darbības pārtraukumu sakarā ar plānotiem un
neplānotiem fotoradara remonta un apkopes darbiem, kā arī gadījumā, kad fotoradars
neplānoti ir pārtraucis savu darbību (bojājumi u.tml.) ilgāk par 8 (astoņām) stundām, un
par tā darbības atjaunošanu, reizi mēnesī elektroniski nosūtot attiecīgu informāciju Līguma
52.1. un 52.3.apakšpunktā norādītajai Policijas kontaktpersonai”.
3. Svītrot Līguma 14.6.apakšpunktu.
4. Izteikt Līguma 28.punkta preambulu šādā redakcijā:
“28. Samaksa par fotoradaru darbības nodrošināšanu:”.
5. Papildināt Līguma 28.punktu ar 28.6., 28.7. un 28.8.apakšpunktiem šādā redakcijā:
“28.6. sākot ar 2018. gada 1. janvāri, par fotoradariem, kas iegādāti 2015. gadā 39,06 EUR
(trīsdesmit deviņi euro un seši centi) par vienu fotoradara darbības dienu;
28.7. sākot ar 2018. gada 1. janvāri, par fotoradariem, kas iegādāti 2016. un 2017 gados
48,25 EUR (četrdesmit astoņi euro un divdesmit pieci centi) par vienu fotoradara darbības
dienu;
28.8. sākot ar 2018. gada 1. janvāri, par fotoradariem, kas iegādāti sākot ar 2018. gadu
48,90 EUR (četrdesmit astoņi euro un deviņdesmit centi)” par vienu fotoradara darbības
dienu.
6. Izteikt Līguma 30. punktu šādā redakcijā:
“30. Samaksa par Informācijas apstrādi sniegšanu tiek noteikta:

30.1. par fotoradara viena fiksētā pārkāpuma informācijas apstrādi (viena protokola –
lēmuma projekta sagatavošana, tā nosūtīšana Policijai izvērtēšanai un lēmuma
pieņemšanai un protokola – lēmuma datu glabāšanu) EUR 0,57 (nulle euro un 57 centu)
apmērā;
30.2. par protokola – lēmuma sagatavošanu nosūtīšanai adresātam (vienas vēstules
sagatavošanu – drukājamās informācijas apstrādāšanu, izdrukāšanu, locīšanu un
aplokšņošanu):
30.2.1. ja fotoradara fiksētais pārkāpums veikts ar ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli,
EUR 0,12 (nulle euro un 12 centu) apmērā par vienu vēstuli;
30.2.2. ja fotoradara fiksētais pārkāpums veikts ar Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, EUR
0,06 (nulle euro un 6 centu) apmērā par vienu vēstuli;
30.3. par protokola – lēmuma nosūtīšanu adresātam:
30.3.1. par viena protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam elektroniski izmantojot e-pastu
– EUR 0,19 (nulle euro un 19 centu) apmērā par vienu sūtījumu;
30.3.2. par viena protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam Latvijā izmantojot vienkāršas B
klases vēstules līdz 20 gramiem pasta pakalpojumu EUR 0,61 (nulle euro un 61 centa)
apmērā par vienu vēstuli;
30.3.3. par viena protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam Latvijā izmantojot ierakstītas B
klases vēstules līdz 20 gramiem pasta pakalpojumu EUR 1,68 (viens euro un 68 centu)
apmērā par vienu vēstuli;
30.3.4. par viena protokola-lēmuma nosūtīšanu adresātam uz ES valstīm izmantojot
vienkāršas B klases vēstules līdz 20 gramiem pasta pakalpojumu EUR 0,86 (nulle euro un
86 centu) apmērā par vienu vēstuli.”
7. Izteikt Līguma 4.pielikumu “Pārskats par piešķirto valsts budžeta finansējumu un tā
izlietojumu (faktiskajām izmaksām) fotoradaru darbības nodrošināšanai” jaunā redakcijā.
8. Vienošanās Nr.4 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar tās parakstīšanas
dienu.
9. Visos citos jautājumos, kuri nav atrunāti noslēdzot Vienošanos Nr.4, Puses ievēro
Līguma noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
10. Vienošanās Nr.4, kopā ar pielikumu, kas ir neatņemama tās sastāvdaļa, sastādīta
latviešu valodā uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram
katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
POLICIJA:
Valsts policija
Reģ. Nr. : 90000099040
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1,
k-4, Rīga, LV-1026
e-pasts: pasts@vp.gov.lv

CSDD:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģ. Nr. : 40003345734
Juridiskā adrese: S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079
e-pasts: csdd@csdd.gov.lv

Priekšnieks:_____________________
I.Ķuzis

Valdes loceklis:______________
J.Golubevs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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