
PAPILDUS PAKALPOJUMU LĪGUMA PARAUGS

Rī�ga 00.00.20
XXXX, PVN reg� .  Nr.XXXX, kuras va� rda�  saskaņ� a�  ar Statu� tiem darbojas ta� s valdes loceklis XXXX (turpma� k teksta�  - "Pasu� tī�ta� js"), ņo vieņas puses, uņ
Sabiedrī�ba ar ierobež(otu atbildī�bu “Velokurjers”, PVN reg� . Nr. LV40003516205, kuras va� rda�  saskaņ� a�  ar Statu� tiem darbojas ta� s valdes prieks(se� de� ta� js
Ol�egs Stol�arovs, (turpma� k teksta�  - "Piega� da� ta� js"), ņo otras puses, abi kopa�  turpma� k saukti "Puses" ņosle�dž s(o lī�gumu (turpma� k teksta�  - "Lī�gums") par
sekojos(o:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasu� tī�ta� js pasu� ta uņ Piega� da� ta� js par koņkre� tu samaksu ižpilda darī�jumus, kuri saistī�ti ar daž(a� du su� tī�jumu (dokumeņtu, ve� stul�u, elektroņisko datu
ņese� ju, paku u.c. prieks(metu) piega� di Pasu� tī�ta� ja adresa� tam.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. S3 is Lī�gums ir abpuse� js uņ ņosle�gts, Puse�m savstarpe� ji vieņoties.
2.2. S3a�  Lī�guma ņeatņ� emama sasta�vdal�a ir Lī�guma pielikums.
2.3. Lī�guma darbī�bas laika�  s(aja�  Lī�guma�  uņ ta�  pielikuma�  var bu� t iždarī�tas ižmaiņ� as 4.10. puņkta�  miņe� taja�  ka� rtī�ba� .
2.4. S3 is Lī�gums ņosaka abu Pus(u attiecī�bas, tiesī�bas, pieņa� kumus uņ atbildī�bu, veicot Lī�guma�  miņe� tos darī�jumus.
2.5. Darī�jums tiek užskatī�ts par pabeigtu, kad Puses ir ižpildī�jus(as visas žema� k miņe� ta� s darbī�bas:
2.5.1. Pasu� tī�ta� js ir pieteicis pasu� tī�jumu;
2.5.2. Piega� da� ta� js ir ņo Pasu� tī�ta� ja, vai ņo Pasu� tī�ta� ja ņoteiktas tres(a� s persoņas (adresa� ta) saņ� e�mis su� tī�jumu;
2.5.3. Piega� da� ta� js, ieve� rojot visus Lī�guma ņosacī�jumus, ir saņ� e�mis uņ piega� da� jis su� tī�jumu atbilstos( i tam, ka�  ņoteicis Pasu� tī�ta� js;
2.5.4. Pasu� tī�ta� js ir apmaksa� jis Piega� da� ta� ja veikta� s darbī�bas, ka�  ņoteikts s( ī� Lī�guma 5. puņkta� .
2.6. Ar su� tī�jumu ja� saprot prieks(mets vai prieks(meti (koņkre� ti dokumeņti, ve� stules, elektroņisko datu ņese� ji, pakas u.c. prieks(meti), kuri ir iepakoti
atbilstos( i Lī�guma 4.4. puņkta ņoteikumiem uņ kuru gabarī�ti ņepa� rsņiedž vieņu eiropaleti (ižme�ri: garums 120cm, platums 80cm, augstums 150cm).
Piega� da� ta� js garaņte�  su� tī�jumu iekraus(aņu uņ ižkraus(aņu krava� m virs 15 kg. Su� tī�jums var sasta�ve� t ņo vaira� ka� m dal�a� m. 
2.7. Ja su� tī�jums pa� rsņiedž Lī�guma�  miņe� tos ņosacī�jumus apme�ra, svara, skaita vai piega� des atta� luma žiņ� a�  vai ņav iepakots atbilstos( i Lī�guma 4.4. puņkta
ņosacī�jumiem, tad par pakalpojumu ja�vieņojas atsevis(k� i vai ja� sle� dž papildus Lī�gums.
3. Darījumu izpildes kārtība
3.1. Pasu� tī�ta� js darbdieņa� s, laika�  ņo 8:30 lī�dž 18:30, ižmaņtojot sakaru lī�džekl�us, mutiski vai cita�  veida�  pažiņ� o Piega� da� ta� jam par ve� lmi pasu� tī�t piega� des
darī�jumu, ņora� dot su� tī�juma saņ� ems(aņas adresi, ņosu� tī�s(aņas adresi, su� tī�juma svaru, apjomu uņ raksturu, ņora� dot koņtaktpersoņu uņ koņtaktpersoņas
ta� lruņi.
3.2. Piega� da� ta� js pe� c darī�juma pasu� tī�juma saņ� ems(aņas ņorī�ko kurjeru su� tī�juma piega� dei uņ už s(a�  Lī�guma 13. puņkta�  ņora� dī�to e-pasta adresi uņ (vai)
ta� lruņ� a ņumuru ņosu� ta saiti, ar kuras palī�džī�bu iespe� jams ties(saiste�  ižsekot su� tī�jumu ta�  piega� des cel�a� , redže� t arī� papildus iņforma� ciju par to: laiku,
kad su� tī�jums pieteikts, kad paņ� emts, kad piega� da� ts; saņ� e�me� ja paraksta ats( ifre� jumu; iņforma� ciju par kurjeru, kurs(  veic su� tī�juma piega� di.
3.3. Kurjers saņ� em su� tī�jumu uņ, ieve� rojot s(a�  Lī�guma ņosacī�jumus, ņoga� da�  su� tī�jumu adresa� tam.
3.4. Nepiecies(amī�bas gadī�juma� , piega� da� ta� js aižpilda ī�pas(u veidlapu – pavadžī�mi, kura�  tiek ņora� dī�ta visa su� tī�juma piega� des veiks(aņai ņepiecies(ama�
iņforma� cija.
3.5. Pasu� tī�ta� js ņore�k� iņa� s ar Piega� da� ta� ju atbilstos( i s(a�  Lī�guma 5. puņktam.
4. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi
4.1. Piega� da� ta� js garaņte�  su� tī�jumu piega� di Pasu� tī�ta� ja ņora� dī�tajam adresa� tam s(a�  Lī�guma pielikuma�  ņoteiktajos termiņ� os sa� kot ņo brī�ž(a, kad Pasu� tī�ta� js
pieteicis pasu� tī�jumu vai kad kurjers ir saņ� e�mis su� tī�jumu (ja Pasu� tī�ta� js ņora� da koņkre� tu su� tī�juma ižņ� ems(aņas laiku), vai termiņ� os, par kuriem Puses
abpuse� ji vieņojus(a� s.
4.1.1. Ja su� tī�jums Piega� da� ta� ja vaiņas de� l� ņav ticis ņoga� da� ts adresa� tam s(a�  Lī�guma pielikuma�  ņoteiktajos termiņ� os, tad s(o piega� di apmaksa�  Piega� da� ta� js
(ižņ� emot gadī�jumus, kas aprakstī�ti s( ī� Lī�guma 7. puņkta� ) uņ Piega� da� ta� js ņeiekl�auj maksu par s(o piega� di Pasu� tī�ta� ja re�k� iņa� .
4.2. Piega� da� ta� js atbilstos( i 4.6. puņkta ņoteikumiem atbild par su� tī�juma saglaba� s(aņu ta�  traņsporte� s(aņas laika� .
4.3. Pasu� tī�ta� js ir atbildī�gs par su� tī�juma iepakos(aņu, ka�  arī�  par su� tī�juma satura boja� jumiem, ja su� tī�juma a� re� jais iepakojums traņsporte� s(aņas laika�  ir
ņeskarts vai tas ir bijis ņepietiekams.
4.4. Su� tī�jumu iepakos(aņas ņosacī�jumi:
4.4.1. Su� tī�juma iepakojumam ja� bu� t ņosle�gtam, pilņī�ba�  ja� aptver su� tī�juma saturs, uņ tas atbilstos( i ja� ižve� las tik ižturī�gs, lai visa su� tī�juma traņsporte� s(aņas
(pa� rņesot ar roka� m uņ vedot ar autotraņsportu) uņ s(k� iros(aņas (ar automa� tisko s(k� iros(aņas ieka� rtu) procesa laika� : 
4.4.1.1 Su� tī�juma iepakojums ņodros(iņa� tu su� tī�juma satura saglaba� s(aņu; 
4.4.1.2 Su� tī�juma satura svars vai specifiski ta�  dimeņsiju ižviržī�jumi su� tī�juma iepakojumu ņevare� tu saboja� t; 
4.4.1.3 Su� tī�juma iepakojums aižsarga� tu su� tī�juma saturu pret iespe� jama kritieņa ņo 80cm augstuma radī�tu slodži (už iepakojuma malas, stu� ra vai
sa� ņa); 
4.4.1.4 Su� tī�juma saturs ņevare� tu ižkrist ņo iepakojuma;
4.4.1.5 Su� tī�juma saturam ņebu� tu iespe� jams piekl�u� t vai to saboja� t, ieprieks(  ņesaboja� jot iepakojumu;
4.4.1.6 Su� tī�juma iepakojuma sta�voklis ņeapdraude� tu citu su� tī�jumu saglaba� s(aņos.
4.4.2. Papildus iepakos(aņas ņosacī�jumi, ņosu� tot trauslus uņ poteņcia� li plī�stos(us prieks(metus:
4.4.2.1 Su� tī�juma prieks(mets ja� iesaiņ� o cieta�  iepakojuma�  (pieme�ram, kartoņa vai koka kaste� ); 
4.4.2.2 Su� tī�juma prieks(mets ja� iesaiņ� o ta� da�  veida� , lai su� tī�juma saturs ņepa� rvietotos iepakojuma ieks(puse� ; 
4.4.2.3  Brī�va� s  vietas  cieta�  iepakojuma  ieks(puse�  apka� rt  su� tī�juma  prieks(metam  ir  ja� aižpilda  ar  papildus  iepakojuma  materia� liem  (pieme�ram,
burbul�ple�vi, gofre� tu kartoņu, putuplastu u.c.);
4.4.2.4 Su� tī�juma prieks(mets ņedrī�kst skart iepakojuma malas (ve� lama vismaž 6cm atstarpe ņo iepakojuma a� re� ja� m sieņa� m vai stu� riem);
4.4.2.5 Ja už attiecī�ga�  su� tī�juma traņsporte� s(aņas laika�  ņedrī�kst ņovietot citu su� tī�jumu, už ta�  ir ja� ižvieto atbilstos(s pažiņ� ojums;
4.4.2.6 Ja vieņa�  su� tī�juma vieņī�ba�  (paka�  vai kaste� )  tiek su� tī�ti  vaira� ki  prieks(meti, katrs prieks(mets ja� ietiņ atsevis(k� i  uņ ņo pa� re� ja� m su� tī�juma satura
sasta�vdal�a�m ja� atdala ar ieliktņ� iem vai citiem atdala� majiem materia� liem.
4.5. Boja� jumi, kas radus(ies su� tī�juma traņsporte� s(aņas laika� , tiek koņstate� ti ņekave� joties su� tī�juma saņ� ems(aņas brī�dī�, par kuriem tiek užrakstī�ts akts trī�s
eksempla� ros, katru ņo tiem paraksta gaņ kurjers, kas veicis piega� di, gaņ su� tī�juma saņ� e�me� js. Vieņs eksempla� rs tiek ņodots kurjeram, otrs - su� tī�juma
saņ� e�me� jam, uņ tres(ais- su� tī�juma deve� jam. 
4.6. Ja žaude� juma summa ņepa� rsņiedž 50,00 € (piecdesmit euro uņ ņulle ceņtu), Puse�m abpuse� ji vieņojoties Piega� da� ta� js kompeņse�  žaude� jumu bež
apdros(iņa� s(aņas kompa� ņijas starpņiecī�bas.
4.7.  Ja žaude� jumu summa pa� rsņiedž 50,00 € žaude� jumu kompeņsa� cija ņotiek ar apdros( iņa� s(aņas kompa� ņiju starpņiecī�bu, sle�džot papildu lī�gumu.
4.8. Gadī�juma� , ja su� tī�jumu ņo Pasu� tī�ta� ja uņ Piega� da� ta� ja ņeatkarī�gu apsta� kl�u de� l� ņav iespe� jams ņoga� da� t adresa� tam, Piega� da� ta� ja pieņa� kums ir žiņ� ot par
to Pasu� tī�ta� jam uņ savstarpe� ji vieņoties par ta� la� ko darbī�bu.
4.9. Piega� da� ta� jam ir tiesī�bas atteikties ņo darī�juma ižpildes, ja:
4.9.1. Su� tī�jums ņeatbilst s(a�  Lī�guma 2.6. uņ 4.4. puņkta�  miņe� taja� m prasī�ba� m;
4.9.2. Ka� du citu ņo Piega� da� ta� ja ņeatkarī�gu apsta� kl�u de� l� ņav fižiski iespe� jams veikt darī�jumu.
4.10. Piega� da� ta� jam ir tiesī�bas iždarī�t ižmaiņ� as Lī�guma�  uņ Lī�guma pielikuma�  Nr.1 ņoteiktaja� s ceņa� s, par to brī�diņot Pasu� tī�ta� ju vieņu me�ņesi ieprieks( .
4.11. Pasu� tī�ta� jam ir tiesī�bas pieprasī�t ņo Piega� da� ta� ja savlaicī�gu darī�juma ižpildi.
4.12. Pasu� tī�ta� jam ir tiesī�bas pieprasī�t ņo Piega� da� ta� ja žaude� jumu atlī�džī�bu vai pasu� tī�juma aņule� s(aņu gadī�jumos, ja su� tī�jums Piega� da� ta� ja vaiņas de� l� ņav
savlaicī�gi sasņiedžis adresa� tu vai ticis saboja� ts.
4.13. Pasu� tī�ta� ja pieņa� kums ir precī�ži ņora� dī�t iņforma� ciju, kura ņepiecies(ama darī�juma veiks(aņai, kas ņora� dī�ta s(a�  Lī�guma 3.1. puņkta� .
4.14. Gadī�juma� , ja su� tī�jumu Pasu� tī�ta� ja vaiņas de� l� ņav iespe� jams ņoga� da� t adresa� tam (ties(ais adresa� ts ņeatrodas už vietas, ņepilņī�ga, kl�u� daiņa adrese,
utt), Pasu� tī�ta� js apmaksa�  iždevumus par veikto darī�jumu uņ arī� iždevumus par su� tī�juma atgries(aņu.



5. Apmaksas nosacījumi
5.1. Darī�jumu apmaksas re�k� iņi, piemaksas uņ atlaides tiek apre�k� iņa� tas pe� c ceņa�m, kuras ir ņoteiktas s( ī� Lī�guma pielikuma� .
5.2. Darī�jumu užskaiti veic gaņ Pasu� tī�ta� js, gaņ Piega� da� ta� js.
5.3. Re�k� iņi tiek sagatavoti elektroņiski uņ ir derī�gi bež paraksta.
5.4. Piemaksa par re�k� iņa sagatavos(aņu uņ piega� di ir ņoteikta Lī�guma 1.pielikuma sadal�a�  "Papildpakalpojumi".
5.5. Re�k� iņu piega� de:
5.5.1. Piega� da� ta� js Pasu� tī�ta� jam už 12.puņkta�  ņora� dī�taja� m e-pasta adrese�m ņo e-pasta adreses rekiņs@velokurjers.lv ņosu� ta lietota� jva� rdu uņ paroli, kas
ir ižmaņtojami, lai Pasu� tī�ta� js vare� tu autoriže� ties uņ piekl�u� t Piega� da� ta� ja ma� jaslapa�  pieejamajai iņformatī�vajai sadal�ai. S3aja�  sadal�a�  ir apskata� mi pe�de� jos
12 me�ņes(os Piega� da� ta� ja ižrakstī�tie re�k� iņi.
5.5.2. Ižrakstot jauņu re�k� iņu, Piega� da� ta� js ņo e-pasta adreses rekiņs@velokurjers.lv ņosu� ta Pasu� tī�ta� jam pažiņ� ojumu par jauņu re�k� iņu už 12. puņkta�
ņora� dī�taja� m e-pasta adrese�m, pielikuma�  pievieņojot jauņo re�k� iņu *.pdf forma� ta� .
5.5.3. Ja Pasu� tī�ta� js ņav atteicies re�k� iņus saņ� emt pa pastu, re�k� iņi tiek piega� di už Pasu� tī�ta� ja faktisko adresi.
5.6. Par visiem veiktajiem darī�jumiem Piega� da� ta� js ņosu� ta Pasu� tī�ta� jam re�k� iņu par ieprieks(e� jo (ieprieks(e� jiem) me�ņesi (me�ņes( iem) lī�dž tekos(a�  me�ņes(a
10.datumam.
5.7. Ja Pasu� tī�ta� js lī�dž tekos(a�  me�ņes(a 20.datumam ņeiņforme�  Piega� da� ta� ju, ka Pasu� tī�ta� js už Lī�guma 12.puņkta�  ņora� dī�to e-pasta adresi ņav saņ� e�mis
Piega� da� ta� ja re�k� iņu par visiem veiktajiem darī�jumiem ieprieks(e� ja�  (ieprieks(e� jos) me�ņesī� (me�ņes(os), Piega� da� ta� js re�k� iņu užskata par saņ� emtu.
5.8. Pasu� tī�ta� js apmaksa�  veiktos darī�jumus, ieskaitot ņaudu Piega� da� ta� ja užra� dī�taja�  koņta�  baņka� ,  ņe ve� la� k ka�  15 dieņu laika�  ņo re�k� iņa saņ� ems(aņas
dieņas.
5.9. Par apmaksas termiņ� a ņokave� jumu pasu� tī�ta� js maksa�  piega� da� ta� jam lī�gumsodu 0,5% apme�ra�  ņo ņesamaksa� ta�  re�k� iņa summas par katru ņokave� to
dieņu lī�dž dieņai, kad lī�gumsoda apme�rs sasņiedžis 10% ņo ņesamaksa� ta�  re�k� iņa summas.
6. Konfidencialitāte
6.1.  Puses apņ� emas ņeižpaust iņforma� ciju, kas saistī�ta ar s(o Lī�gumu, s( ī� Lī�guma tekstu, Pasu� tī�ta� ja su� tī�jumiem, to saturu, ka�  arī� cita veida iņforma� ciju
par otras puses pakalpojumiem, darbī�bu, pel�ņ� u, kas ta� m kl�uvusi žiņa�ma par otru pusi s( ī� Lī�guma darbī�bas laika� . Par koņfideņcia� lu iņforma� ciju ņetiek
užskatī�tas publiski pieejamas žiņ� as.
7. Nepārvarama vara
7.1. Nevieņa ņo Puse�m ņav atbildī�ga par Lī�guma saistī�bu ņeižpildi, ja ņeižpildes ce� loņis ir ņepa� rvaramas varas apsta� kl�u darbī�ba. Pie ņepa� rvaramas
varas  (force  majeure)  vai  a� rka� rte� ja  rakstura  apsta� kl�iem pieskaita� mi:  stihiskas  ņelaimes,  ava� rijas,  katastrofas,  epide�mijas,  kara  darbī�bas,  streiki,
ieks(e� jie ņemieri, bloka� des, varas uņ pa� rvaldes iņstitu� ciju rī�cī�ba, ņormatī�vo aktu, kas bu� tiski ierobež(o uņ aižskar Puses tiesī�bas uņ ietekme�  užņ� emta� s
saistī�bas, pieņ� ems(aņa uņ sta� s(aņa� s spe�ka� , ka�  arī� jebka� da ņeparedžama a� rka� rtas situa� cija vai ņotikums, kas ir a� rpus Pus(u koņtroles uņ ņav radies to
kl�u� das vai ņeve� rī�gas rī�cī�bas režulta� ta�  uņ ņo kuriem ņav bijis iespe� jams ižvairī�ties, veicot pieņa� cī�gus piesardžī�bas pasa� kumus. Pusei, kas saska� rusies ar
ņepa� rvaramu varu, ņekave� joties par to ja� iņforme�  otra Puse. Nepa� rvaramas varas apsta� kl�i ir ja� piera� da Pusei, kura už tiem atsaucas. Nepa� rvaramas
varas apsta� kl�u gadī�juma�  Lī�guma ižpilde tiek atlikta lī�dž doto apsta� kl�u darbī�bas beiga� m, bet ja ņepa� rvaramas varas apsta� kl�i pa� rsņiedž trī�sdesmit (30)
dieņu periodu, jebkura ņo Puse�m var ņekave� joties ižbeigt Lī�gumu sņiedžot otrai Pusei rakstisku pažiņ� ojumu.
7.2. Piega� da� ta� js ņav atbildī�gs par su� tī�juma piega� des kave�s(aņos, kas radusies auto sastre�gumu vai bī�stamu laika apsta� kl�u de� l�.
8. Strīdi un nesaskaņas
8.1. Visi strī�di uņ ņesaskaņ� as, kuras radus(a� s starp Puse�m s(a�  Lī�guma darbī�bas laika� , uņ kuras ņav iespe� jams atrisiņa� t, Puse�m vieņojoties, ižs(k� irami
tiesa� , atbilstos( i Latvijas valsts ņormatī�vajiem aktiem.
9. Citi noteikumi
9.1. S3 is Lī�gums sta� jas spe�ka�  ar brī�di, kad to parakstī�jus(as abas Puses, uņ ir spe� ka� , lī�dž ka� da ņo Puse�m ir pieprasī�jusi pa� rtraukt Lī�guma darbī�bu.
9.2. Jebkura ņo Puse�m ir tiesī�ga vieņpuse� ji ižbeigt s(o Lī�gumu tikai tad, ja ta�  ir lī�dž galam ižpildī�jusi visas savas Lī�guma�  miņe� ta� s saistī�bas.
9.3. Piega� da� ta� js piekrī�t, bež Pasu� tī�ta� ja rakstveida atl�aujas, ņeņodot tres(aja� m persoņa� m jebka� da veida saistī�bas, prasī�jumus uņ tiesī�bas, kas ir radus(a� s
saistī�ba�  ar s(o Lī�gumu.
9.4. Puses apņ� emas iņforme� t otru Pusi gadī�jumos, ja:
9.4.1. Piega� da� ta� js vai Pasu� tī�ta� js maiņa savu faktisko vai juridisko adresi, baņkas rekvižī�tus, koņtaktiņforma� ciju utt.;
9.4.2.  Piega� da� ta� js  vai  Pasu� tī�ta� js  pa� rtrauc  savu  darbī�bu  vai  pret  to  tiek  iesņiegts  maksa� tņespe� jas  pieteikums,  ka�  arī�,  ja  pats  ir  iesņiedžis  ta� du
pieteikumu.
9.5. S3 is Lī�gums ņosle�gts divos eksempla� ros, kuriem ir vieņa� ds juridiskais spe�ks, ņo kuriem vieņs paliek Pasu� tī�ta� jam, bet otrs Piega� da� ta� jam.

10. Faktiskā adrese:
Piegādātājs:
Faktiska�  adrese: Lapeņ� u iela 7, Rī�ga, LV-1013
E-pasts: velokurjers@velokurjers.lv
Koņtaktta� lruņis: 20000041

Pasūtītājs: 
Faktiska�  adrese:  
E-pasts: 
Koņtaktta� lruņis: 

11. Pušu rekvizīti: 
Piegādātājs:
SIA “Velokurjers”
PVN reg� . Nr. LV40003516205
Juridiska�  adrese: Vil�a�ņu iela 9-12, Rī�ga, LV-1003
Baņka: A/S “SEB Baņka”
Kods: UNLALV2X
Koņts: LV14UNLA0002054469186

Pasūtītājs:

PVN reg� . Nr. 
Juridiska�  adrese: 
Baņka: 
Kods:
Koņts: 

12. E-pasta adrese rēķinu piegādei

13. E-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs šī Līguma 3.2. punktā minētās informatīvās saites saņemšanai

SIA "Velokurjers" valdes prieks(se�de� ta� js Ol�egs Stol�arovs

XXXX valdes loceklis XXXX



Pielikums Nr.1. Pakalpojumu izmaksas
SIA “Velokurjers” un XXXX

Līgumam Nr. 0000/33
00.00.20

A PIEGĀDE (nekavējoties)

Attālums Rīga | 0-2 km Rīga | 2 - 17 km Ārpus Rīgas | 17 km < Lietuva, Igaunija Austrumpolija Eiropa

Velo 5,00 € + 0,80 € / km - - - -

Auto 10,00 € + 0,80 € / km 15,00 € + 0,45 € / km 15,00 € + 0,45 € / km 15,00 € + 0,60 € / km 15,00 € + 0,70 € / km 

Buss 20,00 € + 0,80 € / km 25,00 € + 0,55 € / km 25,00 € + 0,55 € / km 25,00 € + 0,70 € / km 25,00 € + 0,80 € / km 

Piegādes 
laiks

Līdz 1,5h Līdz 3h Līdz 6h Līdz 6h Līdz 12h Līdz 24h 

Ja sūtījumu nepieciešams nogādāt adresātam ātrāk kā tabulā norādītajā piegādes termiņā,  tas jāsaskaņo ar zvanu operatoru sūtījuma
pieteikšanas brīdī. 
Sūtījumu saņemšanas / piegādes laiks ziemā vai nelabvēlīgu laika apstākļu (sniegs, lietus, utt) gadījumā var pieaugt par 2 velokurjeram, par
3 h autokurjeram. 

B PIEGĀDE (6h laikā)

Attālums Rīga | 0-2 km Rīga | 2 - 17 km Ārpus Rīgas | 17 - 100 km Pieteikšanas laiks

Velo 3,75 € + 0,60 € / km - Pasūtot līdz 12.00:  
• Piega� de taja�  pas(a�  darba dieņa�
Pasūtot laikā no 12:00 līdz 15:00: 
• Piega� de ņa� kamaja�  darba dieņa�  lī�dž plkst. 12:00. 

Auto 7,50 € + 0,60 € / km 11,25 € + 0,34 € / km

Piegādes laiks Līdz 5h Līdz 6h Līdz 6h 

A UN B PIEGĀŽU SVARA UN IZMĒRA PIEMAKSAS

Izmērs (m) Svars (kg) Velo Auto Buss Paskaidrojumi:

0,66 0-1 – – – Izmēra aprēķins: 
• 1 garums (m) + 1 platums (m) + 1 augstums (m). 

Sūtījuma iekraušana vai izkraušana
• Ja  ta�  aižņ� em  ilga� k  ka�  2  miņu� tes,  tiek  pieme�rotas

kraus(aņas  ižmaksas  36  €  1  stuņda�  jeb  3  €  par  5
miņu� te�m. 

Piemaksa kravas busam ar liftu
• Svara piemaksa pie pamatceņas ir 10,00 €. 
• Ja kravas buss ar liftu tiek pasu� tī�ts piega� de�m a� rpus

Rī�gas  vai  ta� la� k  par  17  km  ņo  ta� s  ceņtra,  tiek
pieme�rota papildu piemaksa 0,10 € par katru papildu
km. 

0,72 1-3 1,00 € – –

0,90 3-5 2,00 € – –

1,20 5-10 3,00 € – –

1,45 10-25 4,00 € – –

2,00 25-50 5,00 € 2,00 € –

2,50 50-100 – 3,00 € –

3,00 100-200 – 4,00 € –

Lī�dž 1 paletei 200-400 – 5,00 € –

Lī�dž 2 palete�m 400-700 – – 6,00 €

Lī�dž 3 palete�m 700-1000 – – 7,00 €

Vaira� k par 3 palete�m 1000-1500 – – 8,00 €

C PIEGĀDE  (Nākamās darba dienas laikā)

Svars vai
Apjomsvars

Rīga
Pierīga 
Pilsētas

Pārējā 
Latvija

Lietuva,
Igaunija

Pārējās 
ES valstis

Paskaidrojumi:

< 1 kg 3,00 € 6,00 € 11,00 € 11,00 € 22,00 € Paņemšanas / piegādes vietas:
• Rīga – visa Rī�gas admiņistratī�va�  teritorija.
• Pierīga – adreses AM daž(u, Babī�tes, Baldoņes, 

Carņikavas, Garkalņes, Iņc(ukalņa, Krimuldas, 
K� ekavas, Ma� lpils, Ma� rupes, Olaiņes, Ropaž(u, Salaspils,
Saulkrastu, Se� jas, Siguldas, Stopiņ� u ņovados.

• Pilsētas - Ju� rmala, Aižkraukle, Alu� ksņe, Balvi, Bauska,
Ce� sis, Daugavpils, Dobele, Gulbeņe, Je�kabpils, Jelgava, 
Ju� rmala, Kra� slava, Kuldī�ga, Liepa� ja, Limbaž( i, Ludža, 
Madoņa, Ogre, Preil�i, Re�žekņe, Saldus, Talsi, Tukums, 
Valka, Valmiera, Veņtspils.

• Pārējā Latvija – citas adreses Latvija�

Piegādes piemaksa no ārvalstīm uz Latviju:
• Par piega� de�m ņo a� rvalstī�m už Latviju pamatceņai tiek

pieme�rota piemaksa 5,00 EUR. 

< 3 kg 3,50 € 6,50 € 11,80 € 12,00 € 24,00 €

< 5 kg 4,00 € 7,00 € 12,60 € 13,00 € 26,00 €

< 10 kg 5,25 € 8,25 € 14,60 € 15,50 € 31,00 €

< 15 kg 6,50 € 9,50 € 16,60 € 18,00 € 36,00 €

< 20 kg 7,75 € 10,75 € 18,60 € 20,50 € 41,00 €

< 25 kg 9,00 € 12,00 € 20,60 € 23,00 € 46,00 €

< 30 kg 10,25 € 13,25 € 22,60 € 25,50 € 51,00 €

> 30 kg +0,25 €/kg +0,25€/kg +0,40€/kg +0,50€/kg Pe�c vieņos(aņa� s

Piegādes
laiks

Nākamās darba dienas laikā 4-6 darba dienu laikā

Arī uz valstīm ārpus Baltijas ir pieejama C piegāde nākamās darba dienas
laikā. Lai noskaidrotu izmaksas paātrinātajai ekonomiskajai piegādei,

lūdzam rakstīt uz e-pastu velokurjers@velokurjers.lv 

C PIEGĀDES PASŪTĪŠANAS NOSACĪJUMI

Svara un izmēra 
nosacījumi 

• Maksima� lais vieņas malas garums – 150cm, bet maksima� lais pakas kopgarums – 300cm. 
• Atl�auta�  pakas kopgaruma apre�k� iņs: 2 augstumi (cm) + 2 platumi (cm) + 1 garums (cm). 
• Apjomsvara apre�k� iņs:  Garums (cm) x augstums (cm) x platums (cm) : 5000.  

Ja apjomsvars ir liela� ks par svaru, ižmaksas tiek apre�k� iņa� tas pe� c apjomsvara.
• Su� tī�jumiem svara�  virs 30kg, kas ja� piega� da�  už vai ņo adrese�m a� rpus Rī�gas, tabula�  ņora� dī�ta�  piega� des ceņa tiek 

pieme�rota, ja su� tī�juma vieņas vieņī�bas svars ņepa� rsņiedž 30kg.   Piega� des ceņu su� tī�jumiem, kuru ižme�ru kopgarums 
pa� rsņiedž 300 cm uņ svars pa� rsņiedž 30 kg, lu� džam saskaņ� ot, rakstot už epastu velokurjers@velokurjers.lv.  

• Ja su� tī�juma iekraus(aņa vai ižkraus(aņa aižņ� em ilga� k ka�  2 miņu� tes, tiek pieme�rotas kraus(aņas ižmaksas 36 € 1 stuņda�  
jeb 3 € par 5 miņu� te�m. Pakalpojums pieejams Rī�gas uņ Pierī�gas adrese� s.

mailto:velokurjers@velokurjers.lv


Pielikums Nr.1. Pakalpojumu izmaksas
SIA “Velokurjers” un XXXX

Līgumam Nr. 0000/33
00.00.20

Pieteikšanas laiks Sūtījuma sagatavošanas un pieteikšanas termiņš atkarībā no adreses, kurā jāpaņem sūtījums:
• Rī�ga� : darba dieņa� s lī�dž plkst.15.00.
• Pierī�ga�  / Pilse� ta� s: darba dieņa� s lī�dž plkst.12.00. 
• Pa� re� ja�  Latvija� : darba dieņa� s lī�dž plkst.10.00. 
• AM rvalstī�s: su� tī�juma paņ� ems(aņa ņotiek ņa� kamaja�  darba dieņa�  pe� c pieteiks(aņas dieņas. 

Piesakot sūtījumu paņemšanai Rīgā pēc plkst. 15.00, tiek piemērotas sekojošas piemaksas:
• Lī�dž 5kg smagiem su� tī�jumiem ar dimeņsiju kopgarumu lī�dž 1,20m – A piega� des ceņa ar velokurjeru ņo ņosu� tī�s(aņas 

adreses lī�dž SIA “Velokurjers” biroja adresei Rī�ga� , Lapeņ� u iela�  7. 
• Su� tī�jumiem, kuru svars pa� rsņiedž 5kg svaru uņ dimeņsiju kopgarumu virs 1,20m – A piega� des ceņa ar autokurjeru ņo 

ņosu� tī�s(aņas adreses lī�dž SIA “Velokurjers” biroja adresei Rī�ga� , Lapeņ� u iela�  7. 
Piesakot sūtījumu paņemšanai Rīgā pēc plkst. 15.00, par iespējām sūtījumu paņemt tajā pašā dienā nepieciešams atsevišķi 
vienoties ar dispečeru. 

Vairumpiegāde Vairumpiega� de – vaira� k par 10 vieņlaicī�gi ižsņiegtu C piega� des su� tī�jumu piega� de. Piega� des laiks var ats(k� irties atkarī�ba�  ņo 
su� tī�jumu skaita, uņ ta�  saskaņ� os(aņai, ka�  arī� kope� jo ižmaksu apre�k� iņa� s(aņai lu� džam rakstī�t už velokurjers@velokurjers.lv. 

Sūtīšana ārpus Rīgas Ja su� tī�jums už vai ņo adreses a� rpus Rī�gas ir ja� piega� da�  ņoteikta�  laika�  uņ dieņa�  (pieme�ram, koņkursu dokumeņta� cija, svarī�gi
lī�gumi utt.) vai to ņav iespe� jams iesaiņ� ot s(k� iros(aņai už koņveijera pieme�rota�  iepakojuma� , rekomeņde� jam ižmaņtot B 
piega� di, kuras ietvaros su� tī�jumi tiek piega� da� ti bež koņveijera starpņiecī�bas. 

Iepakošana Ja su� tī�jums ja� saņ� em vai ja� piega� da�  a� rpus Rī�gas, tad par ta�  iepakos(aņu uņ iepakojuma dros(umu ir atbildī�gs pats klieņts- 
su� tī�jums ja� iepako ta� , lai tas bu� tu pieme�rots traņsporte� s(aņai uņ atbilstos( i s(k� iros(aņai ar koņveijeru. 

Apdrošināšana Piega� des ceņa�  ir ietverta apdros(iņa� s(aņa lī�dž 500 € par vieņu vieņī�bu, bet ņe vaira� k ka�  5000 € par su� tī�jumu; iespe� jama 
papildus apdros(iņa� s(aņa. 

PAPILDPAKALPOJUMI

Pakalpojuma nosaukums Cena

Re�k� iņa ņosu� tī�s(aņa elektroņiski už e-pasta adresi Bežmaksas

Re�k� iņa ņosu� tī�s(aņa ar kurjeru vai pa pastu C piega� des ceņa

Dokumeņtu (pavadžī�mju PRP) atgries(aņa ņosu� tī�ta� jam (atgriežtas tiek ta� s pavadžī�mes, kuras saņ� e�me� js ņodevis kurjeram) C piega� des ceņa

Atskaite par su� tī�juma piega� di vai skaņe� tas pavadžī�mes kopijas ņosu� tī�s(aņa 1,00 €

Su� tī�jumu glaba� s(aņa ņoliktava�  ilga� k ka�  1 darba dieņas dieņņakti (glaba� jam su� tī�jumus svara�  lī�dž 3 kg) 2,00 € / 24h

Su� tī�juma iesaiņ� os(aņa pa� rvada� s(aņai atbilstos(a�  iepakojuma�  (ceņa atkarī�ga ņo su� tī�juma specifikas)
Pakalpojums pieejams C piegādei uz adresēm ārpus Rīgas.

2,00–10,00 €

Viegli plī�stos(s vai užmaņī�gi traņsporte� jams su� tī�jums ar velokurjeru (žiedi, trauki, datortehņika u.c.)
Pakalpojums pieejams visām A un B piegādēm, kā arī C piegādēm Rīgas un Pierīgas adresēs.

4,00 €

C piega� des su� tī�juma paņ� ems(aņa vai ņodos(aņa koņkre� ta�  laika�
Pakalpojums pieejams Rīgas adresēs.

2,00 €

Su� tī�juma atka� rtota paņ� ems(aņa vai piega� de (kurjera ieras(aņa� s brī�dī� saņ� e�me� js vai ņosu� tī�ta� js ņeatrodas 
adrese� , ņav sažvaņa� ms, su� tī�jums ņav sagatavots paņ� ems(aņai utt.)

Rī�ga� Pamatceņa

AM rpus Rī�gas Pamatceņa + atta� lums

Su� tī�juma gaidī�s(aņa (piemaksa tiek pieme�rota, ja kurjeram ņepiecies(ams gaidī�t ilga� k par 10 miņu� te�m)
Pakalpojums pieejams visām A un B piegādēm, kā arī C piegādēm Rīgas un Pierīgas adresēs.

Velokurjeram 10,00 € / h

Autokurjeram 20,00 € / h

Piega� de a� rpus darba laika:
Pakalpojums pieejams A piegādei.

Darba dieņa� s 08.00-09.00 2,00 €

Darba dieņa� s 06.00-08.00 vai 19.00-21.00 5,00 €

Brī�vdieņa� s uņ sve� tku dieņa� s 09.00-18.00 3,00 €

Darba dieņa� s laika perioda�  21.00-06.00, Brī�vdieņa� s uņ sve� tku dieņa� s 18.00-09.00 10,00 €

ATLAIDES

Apraksts Atlaides apmērs

Ja už vieņu e�ku ja�ved vaira� ki su� tī�jumi reiže� , piega� des ižmaksas katram ņa� kamajam su� tī�jumam (sa�kot ņo otra� ) 
Atlaide tiek piemērota visiem A un B piegāžu sūtījumiem, kā arī C piegādes sūtījumiem Rīgas un Pierīgas adresēs. 

 1,00 € 

Ja ižsaukums veikts oņliņe klieņta koņta� , atlaide ņo katra su� tī�juma ceņas – 0,20 €

Pasu� tot vaira� k ka�  vieņu A piega� des su� tī�jumu ņo vieņas ižņ� ems(aņas vietas Rī�ga� , atlaide katram su� tī�jumam – 10%

Ja A vai B piega� des su� tī�jums ja�ved turp uņ atpakal�, atlaide ņo piega� des ižmaksa� m 
braucieņam atpakal�viržieņa�

Rī�gas pilse� tas robež(a� s – 10%

AM rpus Rī�gas – 75%

Ja kope� ja�  ikme�ņes(a re�k� iņa summa pa� rsņiedž 150,00 EUR bež PVN, tiek pieme�rotas 
sekojos(as atlaides: 
Atlaides aprēķinā tiek iekļautas izmaksas visiem A, B un C piegādes sūtījumiem Rīgas 
pilsētas ietvaros. 

Re�k� iņa summa pa� rsņiedž 150,00 EUR – 5%

Re�k� iņa summa pa� rsņiedž 300,00 EUR – 10%

Re�k� iņa summa pa� rsņiedž 450,00 EUR – 15% 

Re�k� iņa summa pa� rsņiedž 700,00 EUR – 20%

Visas ceņas ņora� dī�tas bež PVN.

SIA "Velokurjers" valdes prieks(se�de� ta� js Ol�egs Stol�arovs

XXXX valdes loceklis XXXX
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