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4.pielikums 

Cenu aptaujas noteikumiem 

 “Juridiskie pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām” 

 identifikācijas Nr.PNP CA-2020/1 

 

 

PROJEKTS 

Iepirkuma līgums Nr. __ 

“Juridisko pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām” 

 

 

Pāvilostā          2020.gada ______ 

Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000059438, juridiskā adrese: 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466, domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Pāvilostas novada pašvaldības nolikumu, 

(turpmāk - PASŪTĪTĀJS),  un 

___________________________________ (izpildītāja nosaukums), reģistrācijas Nr.________, 

juridiskā adrese:________________, ___________________________ (amats, vārds, uzvārds) 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar______________,  turpmāk -  IZPILDĪTĀJS, abi kopā un katrs 

atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās cenu 

aptaujas  „Juridiskie pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām”, ID Nr.PNP CA-

20202/1 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un cenu aptaujai 

iesniegto Izpildītāja piedāvājumu apņemas ik mēnesi nodrošināt juridisko pakalpojumu 

sniegšanu (turpmāk – Pakalpojumi) Pāvilostas novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība). 

Pakalpojumu apraksts noteikts saskaņā ar tehnisko specifikāciju un cenu aptaujai iesniegto 

Izpildītāja piedāvājumu, kas pievienoti Līguma 1.pielikumā un ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

1.2. Pašvaldības amatpersonu, darbinieku, iestāžu un struktūrvienību, kurām sniedzami 

Pakalpojumi, saraksts tiek pievienots Līguma 2.pielikumā. 

 

2. IZPILDĪTĀJA  PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. Nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Pašvaldībai saskaņā ar šo Līgumu un Pasūtītāja 

kontaktpersonas norādījumiem par veicamo Pakalpojumu veidu un termiņu, neklātienē 

katru darba dienu laikā no 08:00 - 13.00 un no 13.30 - 17:00 (piektdienās no 08:00 -14.00), 

izmantojot Izpildītāja telefonsakarus un e-pastu. Nepieciešamības gadījumā, saņemot 

attiecīgu pieprasījumu, Izpildītājam ir pienākums ierasties Pašvaldības domes telpās vai citā 

ar Pasūtītāju saskaņotā vietā pakalpojumu sniegšanai. 

2.2. Pasūtītāja kontaktpersonas pasūtītā pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 24 

(divdesmit četru) stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja vien nav nepieciešams veikt 

nekavējošas darbības. 

2.3. Pakalpojumu sniegšanā, atbilstoši Līguma priekšmetam, Izpildītājs nodrošina 

profesionalitāti, augstu kvalitāti un ētikas principu ievērošanu. Pakalpojuma sniedzēja 

sagatavotajiem dokumentiem jābūt pamatotiem, ar atsaucēm uz izmantotajiem 
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normatīvajiem aktiem, judikatūru, tiesu praksi un tiesību teorijas atziņām. Izpildītājs atbild 

par sniegto pakalpojumu un izpildīto darbu atbilstību Pašvaldības interesēm un Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz pārskatu par šajā Līgumā paredzēto 

Pakalpojumu izpildes gaitu. 

2.5. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja informāciju kas 

nodota Izpildītāja rīcībā tam ir zināma, izpildot savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, un 

veikt visus iespējamos pasākumus šādas informācijas neizpaušanai.  
2.6. No Pasūtītāja saņemtos fizisko personu  datus  Izpildītājs apstrādā tikai no Līguma izrietošo 

saistību pienācīgai izpildei, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un fizisko personu datu 

aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.  

2.7. Šī Līguma saistību izpildei Izpildītājs nozīmē atbildīgos  darbiniekus: <atbildīgās personas 

amats, vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, mobilais tālrunis <tālruņa numurs>, e-

pasts <e-pasta adrese>. 

 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1.Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē: <atbildīgās personas 

amats, vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, mobilais tālrunis <tālruņa numurs>, e-

pasts <e-pasta adrese>. 

3.2. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visu informāciju un dokumentāciju, kas 

nepieciešama Līgumā  paredzēto pakalpojumu izpildei.  

3.3. Pasūtītāja sniegtajai informācijai jābūt pilnīgai, patiesai un pēc apjoma un satura jāatbilst 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Izpildītāja prasībām. Izpildītājs nav atbildīgs 

par sekām, kas radušās nepilnīgas un/vai nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.  

3.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Izpildītāja veiktos pakalpojumus un samaksāt 

Izpildītājam šī Līguma noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos. 

3.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Izpildītājam pilnvaru tādu 

juridisko darbību veikšanai, kas saistītas ar Līgumā noteikto pakalpojumu izpildi. 

3.6. Pasūtītājs apņemas parakstīt Izpildītāja sagatavotos dokumentus, kur Pasūtītāja paraksts ir 

obligāts.  

3.7. Pasūtītājs var uzdot Izpildītājam veikt citus pakalpojumus, kas nav ietverti šā Līguma 

priekšmetā. Šādā gadījumā atalgojuma apmērs tiek noteikts ar pušu papildus vienošanos. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam  par šajā  Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi 

ikmēneša atlīdzību EUR ___ (___euro) bez PVN. Līguma kopējā summa 12 (divpadsmit) 

mēnešu periodā ir EUR ___ (___euro) bez PVN. 
4.2. Atlīdzībā ir ietverti visi Izpildītāja transporta, naktsmītnes, kā arī tehniskā nodrošinājuma 

izdevumi, kas tam rodas šī Līguma izpildes ietvaros.  

4.3. Pasūtītājs šī Līguma  4.1.punktā minēto atlīdzību samaksā Izpildītājam saskaņā ar 

Izpildītāja izrakstīto rēķinu par tekošo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam, pārskaitot 

to uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

 

5. STRĪDU RISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Puses risina strīdus, kas radušies saistībā ar šo Līgumu, sarunu ceļā un saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

5.2. Puses ir atbildīgas par šā Līguma saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem 

aktiem. 
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5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par šā  Līguma priekšmetā norādīto izpildāmo Pakalpojumu kvalitāti 

ar nosacījumu, ka Pasūtītājs izpilda savas saistības.  

 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

6.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu aizliedzoši akti, kā arī 

jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja novērst saprātīgiem līdzekļiem un 

kas atrodas ārpus Pušu kontroles. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.  

 

7. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, GROZĪJUMI  UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, no 

2020.gada 1.aprīļa līdz 2021.gadam 31.martam. 

7.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja par to panākta Pušu rakstiska 

vienošanās. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu.  

7.3. Šo Līgumu var izbeigt pēc Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās.  

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Pakalpojumus saskaņā ar Pasūtītāja (Līguma 3.1.punktā 

minētās kontaktpersonas) rakstisku norādījumu vai nepilda tos iepriekš rakstiski saskaņotā 

termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā izbeigt šo Līgumu 10 (desmit) darba dienas 

iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju. 

7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā izbeigt šo līgumu 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski 

par to paziņojot Izpildītājam, ja Pasūtītājs izveido jurista štata vietu un pieņem pastāvīgā 

darbā juristu. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt otrai Pusei 

zaudējumus vai kaitējumu otras Puses prestižam vai interesēm.  

8.2. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā 

Līguma noteikumus.  

8.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lappusēm, izsniegts 

pa vienam eksemplāram katrai pusei, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks.  

 

Pielikumā:  

1. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums - kopija  
 

9. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS 

 

IZPILDĪTĀJS 

 

 


