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LĪGUMS Nr.LPP 2016/13 _ 

 

Liepājā, 2016.gada 14.jūnijā 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 5.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.27 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas izpilddirektors Edgars RĀTS (turpmāk – Pasūtītājs), 

no vienas puses, un SIA “Latvijas fakti”, reģ. Nr.40103083424, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā 

ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Aigars FREIMANIS no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi 

kopā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Sabiedriskās domas pētījuma veikšana par Liepājas 

pilsētas attīstības programmas īstenošanas gaitu” (LPP 2016/13) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - 

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – sabiedriskās domas pētījumu veikšanu 

Pasūtītāja vajadzībām (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem, darba uzdevumiem un 

Pasūtītāja norādījumiem.  

1.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs uzdot Izpildītājam veikt šādus pētījumus: 

1.2.1. tiešo interviju aptaujas; 

1.2.2. telefona aptaujas. 

1.3. Pētījuma veikšanu Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, savlaicīgi nosūtot darba uzdevumu Izpildītāja 

norādītajai kontaktpersonai. Līguma darbības laikā Pasūtītājs plānojis veikt Finanšu piedāvājumā 

(2.pielikums) norādītās aptaujas. 

1.4. Ja Pasūtītājam ir nepieciešamība veikt papildus pētījumus un to metodes, respondentu skaits un aptaujas 

ilgums neatšķiras no tā, kāds ir noteikts finanšu piedāvājumā (2.pielikums), Izpildītājs apņemas veikt 

uzdotos pētījumus par Izpildītāja piedāvājumā norādīto līgumcenu.  

1.5. Ja Pasūtītājam ir nepieciešamība veikt papildus pētījumus un to metodes vai respondentu skaits, vai 

aptaujas ilgums atšķiras no tā, kāds ir noteikts finanšu piedāvājumā, Pasūtītājs var uzdot šo pētījumu 

veikšanu Izpildītājam, vienojoties par līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības šo pakalpojumu veikšanu uzdot 

veikt citam izpildītājam.  

1.6. Līguma 1.5.punktā norādīto papildus pētījumu kopējais apjoms nevar pārsniegt 20% (divdesmit 

procentus) no Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumcenas, neskaitot PVN. 

1.7. Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.7.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums); 

1.7.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums); 

1.7.3. Tehniskais piedāvājums (3.pielikums); 

1.7.4. Darba uzdevumi katram veicamajam pētījumam tiks pievienoti kā pielikumi Līgumam un pēc 

pievienošanas kļūs par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus pēc Pasūtītāja uzaicinājuma katrā konkrētajā darba uzdevumā noteiktajā termiņā; 

2.1.2. izstrādāt Darbus atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumiem; 

2.1.3. izstrādāt Darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām; 

2.1.4. izstrādātos Darbus saskaņot ar Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldi un iesniegt 

Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldē; 

2.1.5. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības; 

2.1.6. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.7. pieprasīt no Pasūtītāja visus Pasūtītāja rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami 

kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.8. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam; 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. izsniegt Izpildītājam visus Pasūtītāja rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami Darbu 

veikšanai; 

2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma nosacījumiem; 
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2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo Izpildītājs un iesniedz Pasūtītājam.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza 

pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

3.4. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām,  Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš 

pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam.  

 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi tiek noteikta samaksa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu 

(2.pielikums). Kopējā līgumcena (neskaitot PVN) nevar pārsniegt Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

pirmajā daļā noteikto pakalpojumu līgumu maksimālo līgumcenas slieksni. 

4.2. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas 

nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par katru izpildīto Darbu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.  

4.5. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam avansa maksājumu līdz 30% 

(trīsdesmit procentiem) no veicamās aptaujas līgumcenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas. 

4.6. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Par 

maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

kontu kredītiestādē.  

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs kavē katrā Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līgumcenas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no konkrēto Darbu līgumcenas. Turpmākie 

norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti tikai pēc līgumsoda nomaksas. 

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir 

tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no maksājuma 

kavējuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

maksājuma kavējuma summas. 

5.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina 

otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

5.6. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes, kā arī 

neierobežo Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

5.7. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un 

domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā 

Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Līguma darbības laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 

6.3. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas 

abas Puses. 

6.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas 

turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu. Līgums tiek 
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uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā 

Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma 

saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību 

pārņēmējiem. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka tie 

ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi. 

7.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei rakstiskā 

veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja 

iespējams, tās ilgums. 

 

8. CITI NOSACĪJUMI 

8.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir Liepājas pilsētas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 

attīstības plānošanas nodaļas eksperts Kristīne Zīle, kontakttālrunis: XXXXX, e-pasts: XXXXX. 

8.2. Izpildītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir SIA “Latvijas fakti” pētijuma vadītājs Oksana 

Kurcalte, kontakttālrunis: XXXXX, e-pasts: XXXXX. 

8.3. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un 

kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru 

iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu.  

8.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no 

otras Puses. 

8.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 

8.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

 

9. PUŠU REKVIZĪTI 

 


