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Līgums Nr. 11-LPD-IT/2016 

Izpildītāja līguma Nr. Liepāja-KONS-2017 

 

 
Liepājā,               2016. gada 1. decembrī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un 

Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 “Liepājas pilsētas pašvaldības 

nolikums”  pamata rīkojas izpilddirektors Edgars Rāts turpmāk tekstā "Pasūtītājs", no vienas puses, un  

SIA “ZZ Dats”, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Māris 

Ziema, turpmāk tekstā "Izpildītājs", no otras puses, abi turpmāk tekstā - "Puses", noslēdz šādu 

līgumu. 

 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja lietošanā esošās Vienotās Pašvaldību 

Sistēmas (turpmāk - VPS), kuras sastāvā ir 1.Pielikumā uzskaitītās lietojumprogrammas 

(turpmāk- Programmas), uzturēšanas procedūras, kuras uzskaitītas Līguma 3.1. punktā, lai 

nodrošinātu programmu nepārtrauktu un korektu darbību pašvaldības darba nodrošināšanai. 

2. Līguma darbības laiks. 

2.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

2.2. Pakalpojuma sniegšanas laiks no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim. 

3. Pušu saistības. 

3.1. Izpildītājs apņemas veikt šādas ar VPS) programmu lietošanu saistītās uzturēšanas 

procedūras: 

3.1.1. VPS darbību tieši regulējošo Latvijas valsts normatīvo aktu noteikto prasību 

nodrošināšanu, kas nozīmē, ka automātiski tiek nodrošinātas valsts likumu un Ministru 

kabineta noteikumu prasības. 

3.1.2. Lietojumprogrammu jaunu versiju un lietotāju instrukciju, ja tādas ir izstrādātas un 

pēc tādām ir nepieciešamība, nosūtīšanu Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma vai 

automātiski. 

3.1.3. Konsultācijas attiecībā uz programmu jaunu versiju piegādi un uzstādīšanu, 

izmantojot tīkla tiešslēgumu, tālruni vai e-pastu. 

3.1.4. Lietotāju konsultēšanu par programmu izmantošanas jautājumiem telefoniski vai e-

pastā ik darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, izmantojot 1. Pielikumā uzrādītos tālruņa 

numurus vai e-pasta adreses. 

3.1.5. Konsultācijas par lietojumprogrammu lietošanu Izpildītāja telpās, iepriekš vienojoties 

par laiku. 

3.1.6. programmās atklāto kļūdu labošanu, savstarpēji saskaņojot termiņus. Izpildītāja 

reakcijas laiks uz kļūdas pieteikumu ir 8 (astoņas) darba laika stundas no pieteikšanas 

brīža. 

3.1.7. Pasūtītāja datu bāzes integritātes nodrošināšanu, kas iekļauj datu bāzes struktūras un 

datu ierakstu korektību, datu bāzu versiju savietojamību, bet neiekļauj Pasūtītāja 

lietojumprogrammu lietotāju ievadīto datu satura pareizības un aktualizācijas 

nodrošināšanu. 

3.1.8. Veikt iepriekšēju saskaņošanu ar Pasūtītāju par darbībām, kuras skar programmu 

nepārtrauktas darbības nodrošināšanu. 
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3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. Apmaksāt Izpildītājam nolīgto summu atbilstoši šī līguma prasībām. 

3.2.2. Nodrošināt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas datortīkla un datortehnikas 

pareizu darbību programmu nepārtrauktai darbībai. 

3.2.3. Nodrošināt Izpildītājam tiešsaistes tīkla pieslēgumu Liepājas pilsētas pašvaldības 

administrācijas tīklam un piekļuvi tās Oracle un failu serveriem šī līguma darbu 

veikšanai. 

3.2.4. Veikt Oracle servera, datu bāzes, programmu un tās lietotāju administrēšanu, tajā 

skaitā datu drošības kopiju veidošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. 

3.2.5. Saskaņot ar Izpildītāju visus pasākumus, kuri ir nepieciešami programmu 

nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība. 

4.1. Līguma 3.1 punktā minēto uzturēšanas procedūru cena bez 21% PVN ir EUR 8677.00 

(astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro 00 centi), un 21% PVN EUR 1822.17 

(viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divi euro 17 centi), kopā ar 21% PVN EUR 10499.17 

(desmit tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro 17 centi). Ja saskaņā ar Latvijas valsts 

normatīvajiem aktiem mainās pievienotās vērtības (PVN) likme, tad līdzēji savstarpējos 

norēķinos piemēro jauno PVN likmi ar tās spēkā stāšanās datumu. 

4.2. Pasūtītājs šī līguma 4.1. punktā  minētās summas apmaksu veic četrās daļās pa ceturkšņiem 

15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

5. Pušu atbildība. 

5.1. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzēja Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma 

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

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm sakarā ar šī līguma izpildi, Puses risina 

pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskatīšana tiek nodota tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6. Nepārvarama vara. 

6.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras 

militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji 

apstākļi, kurus nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes 

laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

6.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Līguma darbība tiek 

izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu. 

7. Citi nosacījumi. 

7.1. Visas izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 

rakstveidā un pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

7.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja konfidenciālas informācijas neizmantošanu 

savu vai trešo personu interesēs. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda Pasūtītāja 

informācija, kura nav publiski pieejama trešajām personām. 

7.3. Par līguma izpildi Puses nozīmē atbildīgos: no Izpildītāja puses Edžus Žeiris, tālr.67686957, 

e-pasts: Edzus.Zeiris@zzdats.lv, no Pasūtītāja puses: IT daļas vadītāja Iveta Lapiņa, tālr. 63404760, 

e-pasts: iveta.lapina@dome.liepaja.lv. 

mailto:Edzus.Zeiris@zzdats.lv
mailto:iveta.lapina@dome.liepaja.lv
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7.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, no kurām 1 (vienu) lapu aizņem 

Pielikums Nr.1, un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros. Abu eksemplāru tekstiem ir 

vienāds juridisks spēks. 

7.5. Pasūtītājs neiebilst pret savas datu bāzes informācijas sniegšanu citām pašvaldībām un valsts 

iestādēm to funkciju veikšanas mērķiem, tajā skaitā, šādu informāciju: iedzīvotāju 

dzīvesvietas deklarēšanās vēsturi; dzimtsarakstu vēsturi (izņemot adopcijas lietas), 

iedzīvotāju sociālo statusu; informāciju, kura nepieciešama sociālās palīdzības iztikas 

līdzekļu ienākumu deklarācijas pārbaudei: īpašumi, ienākumi, u.c.  

8. Pušu adreses un paraksti 
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1.Pielikums 

 

Uzturēšanā esošo Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) lietojumprogrammu 

uzskaitījums un atbildīgie speciālisti 
 

Nr. 

P.K. 
Lietojumprogrammas nosaukums Vārds, uzvārds 

E-pasts, 

 tālrunis 

1. 1 Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācija PERS XXXXX XXXXX 

2. 2 Pašvaldības darbinieku uzskaite KADRI XXXXX XXXXX 

3. 3 Iedzīvotāju civilstāvokļu aktu (dzimtsarakstu 

datu) reģistrācija DZIMTS 

XXXXX XXXXX 

4. 4 Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana, 

sasaiste ar VZD Kadastra reģistru un Adrešu 

reģistru NINO 

XXXXX XXXXX 

5.  Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmas NINO parādu piedziņas modulis 

XXXXX XXXXX 

6. 5 Nekustamo īpašumu uzskaite un digitālās kartes 

pārlūkošana NEKIP 

XXXXX XXXXX 

7. 6 Pašvaldības bankas kontos ienākošo maksājumu 

identificēšana un apstrāde MAKS 

XXXXX XXXXX 

8. 7 Sociālā palīdzība SOPA XXXXX XXXXX 

9. 8 Pašvaldības iznomāšanas līgumu reģistrācija 

LĪGUMI 

XXXXX XXXXX 

10. 9 Pašvaldības norēķinu kase un budžeta izpildes 

kontrole BUDZIS (GVEDIS programmas modulis 

“ Norēķinu kase”) 

XXXXX XXXXX 

11. 1

0 

Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma 

BRIDZIS 

XXXXX XXXXX 

12. 1

1 

Lietotāju menedžmenta programma IS 

LIETOTĀJI 

 

XXXXX XXXXX 

13. 1

2 

Juridisko un privātpersonu IS JUPIS XXXXX XXXXX 

14. 1

3 

Administratīvo pārkāpumu uzskaites programma 

APUS  

XXXXX XXXXX 

 

 


