
Bolt Drive Soda naudu un papildmaksu saraksts 
(saskaņā ar Bolt Drive Noteikumu un nosacījumu 5. sadaļu) 

 
Spēkā kopš 20.03.2023 

 

  Par pārkāpumiem uzlikts Līgumsods 

1 Bolt Drive izmantošana alkohola, narkotiku vai jebkuru 
psihotropo vai psihoaktīvo vielu ietekmē. 

2000 EUR 

2 Agresīva, bezrūpīga braukšana, ātruma ierobežojumu un ceļa 
satiksmes noteikumu neievērošana, nelikumīgas sacīkstēm vai 
drifts, vai jebkura cita Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošana, 
ja tā nav parasta.  

250 EUR 

3 Mehāniskā transportlīdzekļa atstāšana bez paziņojuma. 250 EUR 
4 Pazaudēti un bojāti Mehāniskā transportlīdzekļa aksesuāri, 

tostarp, bet ne tikai Mehāniskā transportlīdzekļa aizdedzes 
atslēga. 

349 EUR 

5 Mehāniskā transportlīdzekļa neatdošana pēc brauciena 
pabeigšanas un Bolt neinformēšana par to 30 minūšu laikā pēc 
brauciena. 

1 EUR/min ar 
augšējo 

slieksni 199 
EUR par 
diennakti 

6 Smēķēšana vai veipošana Mehāniskajā transportlīdzeklī. 69 EUR 
7 Netīra Mehāniskā transportlīdzekļa salona atstāšana – ar ēdienu, 

šķidrumiem vai citiem priekšmetiem, kas būtu izmetami un nav 
savienojami ar normālu Mehāniskā transportlīdzekļa lietošanu. 

69 EUR 

8 Jebkuri bojājumi Mehāniskā transportlīdzekļa ārpusei vai 
iekšpusei (piem., skrāpējumi, iesitumi), kā arī Mehāniskā 
transportlīdzekļa daļām un aprīkojumam. 

500 EUR 

9 Atļauja trešajai personai izmantot Jūsu Kontu un/vai braukt ar 
Mehānisko transportlīdzekli. 

250 EUR 

10 Par vairāku Kontu reģistrēšanu, neīsta vai nelikumīga Konta 
izveidošanu platformā, Konta izveidošanu, izmantojot nelikumīgu 
vai nepatiesu informāciju, tostarp, izmantojot trešās personas 
datus, kontaktinformāciju vai autovadītāja apliecības. 

1000 EUR 

11 Par tūlītēju Bolt neinformēšanu par Mehāniskā transportlīdzekļa 
bojājumiem un Incidentiem, kā arī par tūlītēju Bolt un/vai attiecīgo 
iestāžu neinformēšanu par ceļa satiksmes negadījumiem. 

300 EUR 

12 Pabeidzot braukšanu ārpus Bolt Drive Darbības teritorijas bez 
iepriekšējas Bolt piekrišanas. 

99 EUR + 1 
EUR/km līdz 

tuvākajai 
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Darbība 
teritorijai 

13 Par iekārtas, aksesuāru un priekšmetu zādzību vai zādzības 
mēģinājumu no Mehāniskā transportlīdzekļa, tostarp, bet ne tikai 
aizdedzes atslēgu, Degvielas karti, Uzlādes karti, bērnu 
autosēdeklīti un degvielu. 

349 EUR 

15 Par nepareizas degvielas uzpildīšanu Mehāniskajā 
transportlīdzeklī. 

300 EUR 

16 Par Degvielas kartes vai Uzlādes kartes ļaunprātīgu 
izmantošanu. 

200 EUR 

17 Par Mehāniskā transportlīdzekļa zādzību vai zādzības 
mēģinājumu. 

1500 EUR 

18 Par Mehāniskā transportlīdzekļa atdošanu ar tukšu degvielas 
tvertni, ar to saprotot, ka Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas 
tvertnē atlikusī degviela ir 10% vai mazāk, vai arī elektriskajā 
Mehāniskajā transportlīdzeklī atlikušais uzlādes līmenis ir 20% 
vai mazāks. 

29 EUR 

19 Neievērojot sabiedriskās vai privātās autostāvvietas noteikumus 
vai piemērojamo ceļa nodokļu, autostāvvietas maksu un citu 
piemērojamo maksu, kas nav iekļautas Pakalpojumu maksā, 
nesamaksāšanu. 

Piestādītās 
maksas vai 

soda naudas 
nesamaksāša

na. 
 

● Ievērojot Bolt Drive noteikumus un nosacījumus, ceļa satiksmes un automašīnas 
novietošanas noteikumus, Jūs varat būt droši, ka Jums netiks uzlikti Līgumsodi. Lūdzu, 
brauciet droši, cieņpilni un piesardzīgi. 

● Ja nepiekrītat Maksām un/vai Līgumsodiem, Jūs vienmēr varat ar Mums sazināties pa šai 
konkrētajai valstij norādītajiem saziņas kanāliem, kas minēti Noteikumos un nosacījumos, vai 
ar Mūsu klientu apkalpošanas daļu, izmantojot Bolt lietotnes tērzēšanas funkciju. 

● Par nelikumīgām darbībām Bolt ziņos attiecīgajām iestādēm un sadarbosies ar tām. 

● Līgumsodu samaksa Jūs neatbrīvo no pienākuma ievērot Noteikumus un nosacījumus. 

● Bolt tiesības piedzīt zaudējumus paliek neskartas. Šajā gadījumā Līgumsods tiks atskaitīts no 
šādiem zaudējumiem. 

● Atkarībā no pārkāpuma Bolt pēc saviem ieskatiem var uz laiku vai neatgriezeniski apturēt vai 
pārtraukt Jums sniegt Pakalpojumus, un nekavējoties uz laiku vai neatgriezeniski bloķēt Jūsu 
piekļuvi Bolt lietotnei un Kontam. Jūs par to tiksiet informēts e-pastā vai caur Bolt lietotni. 
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● Bolt var samazināt Līgumsoda apmēru pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā katra pārkāpuma 

sekas un citus svarīgus apstākļus. 

● Bolt var jums piestādīt Administratīvo maksu par Incidentu un Soda naudu apstrādi. 

● Bolt var atcelt vai ieturēt Līgumsodus un Administratīvo maksu no Jūsu Konta, saņemot no 
Jums nepārprotamu un konkrētu atļauju, tostarp, bet ne tikai caur Bolt lietotni. 


