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Liepājas pilsētas pašvaldības līguma Nr. LPP 2016/75 
 

SIA “ZZ DATS” līguma Nr._____ 

 

Liepājā,   2016. gada 13.jūnijā 

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000063185, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, 

LV3401, kuras vārdā pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas domes 

2009.gada 5.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” 

rīkojas tās izpilddirektors Edgars Rāts, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

SIA “ZZ Dats”, reģistrācijas numurs 40003278467, juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, 

LV-1010, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Māris Ziema, (turpmāk tekstā- 

Izpildītājs) no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – Puses), noslēdz šādu 

Līgumu. 

 

1.  Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt programmas NINO parādu piedziņas 

moduļa iedarbināšanu Liepājas pilsētas pašvaldībā (turpmāk tekstā – Darbs), kura ietver 

šādas darbības: 

1.1.1. parādu piedziņas dokumentu adaptācija Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām, 

1.1.2. programmas NINO parādu piedziņas moduļa uzstādīšana un iedarbināšana; 

1.1.3. NINO parādu piedziņas moduļa sasaiste ar nepieciešamajiem valsta reģistriem, tajā 

skaitā Iedzīvotāju reģistru VID  utml.; 

1.1.4. Pasūtītāja darbinieku apmācība un nodrošināšana ar lietotāja instrukcijām. 

1.2. Šī  Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.2.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija (pielikums Nr. 1); 

1.2.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam (pielikums Nr.2).  

 

 

2. Līguma termiņi 

2.1. Šis Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei. 

2.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbu līdz 2016.gada 30.augustam. 

 

3. Pušu saistības 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. veikt Darbu saskaņā ar Pasūtītāja un šī Līguma prasībām; 

3.1.2 nodot izpildīto Darbu Pasūtītājam atbilstoši visām šī Līguma prasībām. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. apmaksāt Izpildītāja veikto Darbu atbilstoši šī Līguma prasībām; 

3.2.2. nodrošināt Izpildītājam pieeju pie Pasūtītāja personāla, dokumentācijas un serveriem 

tādā apjomā, kā tas nepieciešams šī Līguma darbu izpildei. 

 

 

4. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

4.1. Pēc Darba nodošanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstītu darbu 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.2. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas Pasūtītājam 5 darba dienu laikā 

jānosūta Izpildītājam parakstīts darba nodošanas-pieņemšanas akts 2 eksemplāros vai 

motivēts darba pieņemšanas atteikums. Ja 5 darba dienu laikā Izpildītājs nav saņēmis 
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parakstītu aktu vai motivētu parakstīšanas atteikumu, tad darbi tiek uzskatīti par 

pieņemtiem. 

4.3. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā jāsastāda abpusējs (Izpildītājs un Pasūtītājs) akts ar 

nepieciešamo darbu un to izpildes termiņu uzskaitījumu. 

 

 

 

 

5. Līguma summa un norēķinu kārtība 

5.1. Līguma kopējā summa ir  6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro 00 centi) un pievienotās vērtības 

nodoklis 1260,00 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit eiro un 00centi), kas kopā 

sastāda EUR 7260,00 (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit eiro 00 centi). 

5.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un pēc parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta. 

5.3. Apmaksa Izpildītājam par Darba izpildi tiek veikta kā galīgais norēķins. 

5.4. Pasūtītājs veic norēķinus par Darbu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

 

6. Konfidencialitāte, īpašuma un autortiesības 

6.1. Puses apņemas sadarbības laikā neizpaust trešajām personām ar šo Līgumu saistīto 

informāciju, kā arī cita veida informāciju, ko Puses sniegušas viena otrai sakarā ar 

sadarbību šī Līguma ietvaros. 

6.2. Pasūtītāja pienākums ir ievērot visas normas un noteikumus, kas izriet no Latvijas 

Republikas “Autortiesību likuma” un šī Līguma punktiem. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzējām Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma 

noteikumus, vainīgā puse pilnīgi atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

8. Garantija un uzturēšana 

8.1. Izpildītājs vienu gadu pēc Līguma 1.1.punktā minēto darbu nodošanas-pieņemšanas akta 

parakstīšanas nodrošina darbu rezultātu bezmaksas garantiju, kas nozīmē atklāto 

programmas kļūdu un defektu novēršanu 5 darba dienu laikā pēc kļūdas mutiskas vai 

rakstiskas pieteikšanas. 

 

9. Pārstāvji un kontaktinformācija 

9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu 

izpildi ir: xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts: xxxxx; saistībā ar moduļa pielāgošanu un darbinieku 

apmācību xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts: xxxxx.  

9.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu 

izpildi ir xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts: xxxxx..  

9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra 

Puse par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to 

atsaukumam. 

 

10. Nepārvarama vara 

10.1. Neviena Puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts 

tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.c., kas notikuši 

pēc Līguma slēgšanas un nav izraisīti ar kādas Puses nolūku. 

mailto:iveta.lapina@dome.liepaja.lv
mailto:sandra.veisa@dome.liepaja.lv
mailto:paulis.hercs@zzdats.lv
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10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 

(trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par to otra Puse. Puses apņemas vienoties par to, vai 

šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī līguma saistību izpildi par 

neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos 

jautājumus. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar 

kompetentas institūcijas atzinumu.  

 

11. Līguma izbeigšana 

11.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, bet brīdinot par to 

Izpildītāju rakstiski, ja Izpildītājs nokavē Līguma izpildi ilgāk par 10 (desmit) dienām. 

11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju, ja pret Izpildītāju uzsākts 

maksātnespējas process vai tā darbība tiek pārtraukta vai izbeigta. 

 

12. Citi nosacījumi  
12.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic 

rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā 

jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs 

(saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā 

šādus dokumentus. 

12.2. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus 

strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek 

atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

12.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām ar diviem pielikumiem un parakstīts divos 

oriģinālos eksemplāros. Abu eksemplāru tekstiem ir vienāds juridisks spēks. 

 

13. Pušu adreses un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Liepājas pilsētas pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000063185  

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Banka: xxxxx 

Konts: xxxxx 

 

 

SIA “ZZ Dats” 

Reģ. Nr. 40003278467 

Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010  

Banka: xxxxx 

konts: xxxxx 

________________________________ _________________________________ 

Izpilddirektors E.Rāts Valdes loceklis M.Ziema 

 

 

 

 

Z.v. Z.v. 

 

  

 


