
Komercaģenta līgums  

par Riga Card norēķinu sistēmas aktivizēšanu un izmantošanu   

 

Rīgā, 2021.gada ___. ______ Nr. ________ 

 

Sabiedrība  
SIA “RĪGAS KARTE” 

Reģistrācijas Nr.: 40003979933 

Pārstāvis: valdes loceklis ___________________________, kurš darbojas saskaņā ar Sabiedrības valdes lēmumu Nr. ____/____ 

Juridiskā adrese: Cēsu iela 31-3, Rīga, LV-1012 

E-pasts: smsriga@rigaskarte.lv 
Par Līguma izpildi atbildīgā persona:___________________________________________________________ 

Norēķinu rekvizīti: Luminor banka AS Latvijas filiāle, Luminor, Konta Nr.: Norēķinu konts Nr. LV38RIKO0000081609798,  no vienas 

puses un, 

Klients 

SIA  _____________________________________ 

Reģistrācijas Nr.: _________________________ 

Pārstāvis : ___________________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________________ 

E-pasts: __________________________________ 

Par Līguma izpildi atbildīgā persona:___________________________________________________________ 

Norēķinu rekvizīti: ____________________________________________________________________________, no otras puses, abi 

turpmāk saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz Komercaģenta līgumu par Riga Card norēķinu sistēmas pakalpojumu aktivizēšanu 

un izmantošanu, turpmāk tekstā – Līgums par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 

1.1.Līgums tiek noslēgts starp Sabiedŗību un Klientu un nosaka kārtību, kādā Klients izmanto Riga Card pakalpojumus, lai iegādātos preces 

vai pakalpojumus pie Tirgotājiem. Līgums nosaka kārtību, kādā Klients un tā Lietotāji veic Tirgotāja piedāvāto preču vai pakalpojuma iegādi, 

kādā veidā notiek norēķini un kāda ir apmaksas kārtība. Šī Līguma forma un Riga Card norēķinu sistēmas pakalpojumu aktivizēšanas un 

izmantošanas noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, kuriem Klients, parakstot šo Līgumu, ir piekritis.  

1.2.Sabiedrība un Klients vienojas, ka Riga Card sistēmā tiek reģistrēts Uzskaites konts, kurā notiek Klienta darījumu uzskaite, iegādājoties 

Tirgotāju piedāvātās preces vai pakalpojumus. 

1.3.Klienta pilnvarotā persona Uzskaites kontam pievieno Lietotājus, kuriem Klients ir piešķīris tiesības norēķinu veikšanai Riga Card 

sistēmā par Tirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm. 

1.4.Sabiedrība Klienta Uzskaites kontam nosaka Darījuma apmēru, Klientam var tikt noteikts maksimālais darījuma apmērs. Darījuma 

apmērs ir uzskatāms par priekšapmaksu Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr. 206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas 

autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” 2.10.punkta izpratnē. 

Darījuma apmērs : __________________________________ (_____________ eiro ).  

1.5.Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Klients norēķinās ar Sabiedrību par Lietotāju iegādātajiem pakalpojumiem vai precēm pie Tirgotāja 

atbilstoši Sabiedrības sagatavotajiem un nosūtītajiem rēķiniem Klientam. 

1.6.Sabiedrība un Klients vienojas, ka Sabiedrībai ir tiesības mainīt Riga Card norēķinu sistēmas pakalpojumu aktivizēšanas un izmantošanas 

noteikumus, noteikumu aktuālo redakciju publicējot Riga Card tīmekļa vietnē www.Riga Card sadaļā “Lietošanas noteikumi”, kā arī 

informējot elektroniski par Līguma izpildi Klienta atbildīgo personu. 

2. APLIECINĀJUMI 

2.1. Klients apliecina, ka Klients ir iepazīstināts ar spēkā esošajiem Riga Card norēķinu sistēmas pakalpojumu aktivizēšanas un izmantošanas 

noteikumiem, tiem piekrīt un apņemas tos ievērot. 

2.2. Klients apliecina, ka pēc Sabiedrības pieprasījuma sniegs Sabiedrībai nepieciešamos datus, t.sk. informāciju par Klientu, tā pārstāvjiem, 

īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nepieciešami Sabiedrībai Līguma izpildei 

un Riga Card pakalpojumu nodrošināšanai. 

2.3.Klients apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju Sabiedrībai. 

2.4. Klients apliecina, ka, noslēdzot Līgumu, ir saņēmis sākotnējo Riga Card norēķinu sistēmas pakalpojumu paroli un identifikatoru. 

2.5. Puses apliecina, ka  Līguma izpildes laikā Puses vadīsies pēc šī Līguma, Riga Card norēķinu sistēmas pakalpojumu aktivizēšanas un 

izmantošanas noteikumiem un Latvijas Republikas spēka esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

Sabiedrības vārdā:________________________/paraksts/     

 

 

    _________________________________________________ 

                             /vārds uzvārds, datums/                    

Klienta vārdā: _____________________________/paraksts/ 

 

   

_________________________________________________ 

                             /vārds uzvārds, datums/                                    
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