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Iepirkuma līguma Nr._____ 

par klientu elektroniskās apkalpošanas vides, e-pakalpojumu un tīmekļa vietnes 

papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana 

 

 

 

Rīgā            2019.gada 1.martā 

 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, reģ.Nr. 40003429317, juridiskā adrese Vaļņu 

iela 30, Rīgā, LV - 1050, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz Statūtiem pārstāv 

valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Datu Sistēmas”, reģ. Nr.40003963311, juridiskā 

adreses Zemitānu iela 2B, Rīga, LV-1012, turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz 

Statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Gatis Žeiris no otras puses,  

abas kopā vai katra atsevišķi – Puse vai Puses, pamatojoties uz 2018.gada 21.decembrī 

izsludinātā iepirkuma „Klientu elektroniskās apkalpošanas vides, e-pakalpojumu un tīmekļa 

vietnes papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. AD 2018/10) rezultātiem, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo: 

   

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu, Līgumam pievienoto 

Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā „Klientu 

elektroniskās apkalpošanas vides, e-pakalpojumu un tīmekļa vietnes papildinājumu 

izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2018/10 

(Pielikums Nr.1) nodrošināt informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – IS) izstrādes un 

ieviešanas pakalpojumu sniegšanu. 

1.2. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 1.1. punktā norādītos Pakalpojumus atbilstoši Līguma 

noteikumiem, un Pasūtītājs apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus Līgumā noteiktajā 

kārtībā un termiņos. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no tā spēkā stāšanās brīža, vai 

brīdim, kad tiek sasniegta tā maksimālā pieļaujamā līgumu summa, kas ir noteikta 

Līguma 4.1. punktā.   

2.2. Pakalpojums sniegšana tiek nodrošināta, saskaņā ar Līgumam pievienotajā Tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums Nr.1.) noteikto kārtību, kas paredz atsevišķu pasūtījumu 

veikšanu un to saskaņošanu no Pasūtītāja puses attiecībā uz veicamajiem IS 

papildinājumu izstrādes un ieviešanas darbiem.  

2.3. IS izstrādes un ieviešanas pasūtījumi tiek piegādāti 1 (vienu) kalendāro mēnesi garos  

posmos, kurus sasniedzot Izpildītājs piegādā pilnībā izstrādātus, notestētus un 

dokumentētus IS papildinājumus (turpmāk – Papildinājumi), kuru izstrāde ir tikusi veikta 

iepriekšējā mēneša ietvaros.  

2.4. Pirms konkrētā mēneša IS Papildinājumu iesniegšanas Pasūtītājam Izpildītājs veic šo 

papildinājumu testēšanu. 

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izstrādātājs uzstāda piegādātos Papildinājumus Pasūtītāja 

produkcijas vidē. 

2.6. Pēc katra mēneša Papildinājumu piegādes un nodevumu iesniegšanas, Pasūtītājs pārbauda 
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Izpildītāja sagatavotos Papildinājumus 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc to 

iesniegšanas. Pasūtītājam ir tiesības Papildinājumu pārbaudē piesaistīt trešās personas - 

neatkarīgus ekspertus.  

2.7. Pasūtītājs veic konkrētā mēneša Papildinājumu pieņemšanu 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā, par to parakstot attiecīgā mēneša Nodošanas – pieņemšanas aktu, vai arī iesniedzot 

pamatotu atteikumu parakstīt attiecīgā mēneša Nodošanas – pieņemšanas aktu, tajā 

norādot konstatētājs neatbilstības vai trūkumus. Ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Papildinājumu izpildes Nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas Pasūtītājs nav 

Izpildītājam iesniedzis parakstītu konkrētā mēneša Nodošanas - pieņemšanas aktu vai nav 

sniedzis pamatotu rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs attiecīgā mēneša 

Papildinājumus ir pieņēmis.  

2.8. Ja Pasūtītājs ir sniedzis atteikumu apstiprināt Papildinājumu izpildes Nodošanas - 

pieņemšanas aktu, Papildinājumu izpilde tiek pievienota nākamā mēneša Papildinājumu 

ieviešanai. 

2.9. Ja Izpildītājam Līguma izpildei ir nepieciešams veikt izmaiņas informācijas sistēmās, 

kurām garantiju vai uzturēšanu nodrošina trešās puses, Izpildītājs kopīgi ar Pasūtītāju veic 

izmaiņu saskaņošanu ar attiecīgo informācijas sistēmas garantijas nodrošinātāju vai 

uzturētāju. 

 

3. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS 

3.1. Par Līguma izpildē iesaistīto personālu uzskatāms Pretendenta piedāvājumā „Klientu 

elektroniskās apkalpošanas vides, e-pakalpojumu un tīmekļa vietnes papildinājumu 

izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana” (iepirkuma identifikācijas nr. AD 2018/10) 

norādītais personāls. 

3.2. Ja nepieciešams, Izpildītājs ir tiesīgs papildus piedāvājumā norādītajam personālam, 

piesaistīt citus speciālistus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

3.3. Bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas, Izpildītājs nedrīkst aizstāt piedāvājumā norādīto 

personālu ar citu. 

3.4. Ja Pasūtītājs ir piekritis piedāvājuma norādītā personāla nomaiņai, tad jaunā speciālista 

kvalifikācijai un pieredzei, ir jābūt līdzvērtīgai ar aizstājamā speciālista kvalifikāciju un 

pieredzi, kā arī, ir jāatbilst „Klientu elektroniskās apkalpošanas vides, e-pakalpojumu un 

tīmekļa vietnes papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. AD 2018/10) kandidātu atlases nolikumā noteiktajām attiecīgā 

speciālista kvalifikācijas prasībām. 

 

4. LĪGUMCENA UN TĀS APMAKSAS KĀRTĪBA 

4.1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) visā Līguma darbības termiņā 

nevar pārsniegt EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi 

euro un 00 euro centi).  

4.2. Vienas cilvēkstundas cena, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu par 

Papildinājumu izstrādi ir 27,00 EUR (divdesmit septiņi eiro un 00 centi) bez PVN. Vienas 

cilvēkstundas cena ar PVN ir 32,67 EUR  (trīsdesmit divi eiro un 67 centi) tai skaitā PVN 

atbilstoši LR noteiktajai PVN likmei  5,67 EUR, (pieci eiro un sešdesmit septiņi centi).  

4.3. Samaksa par sniegto pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī, saskaņā ar Izpildītāja 

iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, kura ietvaros tiek uzskatīti attiecīgā mēneša 
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ietvaros piegādātie IS Papildinājumi un katra papildinājuma izstrādei patērētais laiks, kas 

ir izteikts cilvēkstundās.  

4.4. Kopējo mēneša maksu par Papildinājumu izstrādi veido attiecīgā mēneša ietvaros 

Izpildītāja patērētais laiks, kas izteikts cilvēkstundās un vienas cilvēkstundas izmaksas, 

kuras ir noteiktas Līguma 4.2. punktā.  

4.5. Apmaksa par Pakalpojuma sniegšanu tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā, no attiecīgā 

mēneša Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža, veicot 

pārskaitījumu uz Izpildītāja Līguma 12. sadaļā norādīto bankas kontu.  

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

5.1.1. kontrolēt Pakalpojumu izpildi un dot norādījumus Izpildītājam saistībā ar Līguma 

izpildi. 

5.1.2. sniegt Izpildītājam visu tā rīcībā esošo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama 

Līguma izpildei. 

5.1.3. veikt norēķinus ar Izpildītāju par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem 

sniegtajiem Pakalpojumiem. 

5.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

5.2.1. nodot Papildinājumus, atbilstoši Līguma nosacījumiem 

5.2.2. bez maksas novērst visas kļūdas un trūkumus, kas tiks atklāti, veicot Papildinājumu 

pārbaudi no Pasūtītāja puses. 

5.2.3. sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem; 

5.2.4. nesniegt publiskos paziņojumus, kas saistīti ar Līgumu un tā pielikumiem, bez 

iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

 

 

6. LĪGUMA PĀRVALDĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS 

6.1. Līguma izpildei Pasūtītājs pilnvaro projekta vadītāju <<<<<<<, tālr.:<<<<<<, e-pasts: 

<<<<<<<<<<. 

6.2. Līguma izpildei Izpildītājs pilnvaro projekta vadītāju <<<<<<<<, tālr.:<<<<<<<<, e-

pasts:<<<<<<<<<<<<. 

6.3. Pasūtītāja un Izpildītāja projekta vadītāju pienākums ir vadīt un sekot Līguma izpildei un 

informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pasūtītāja un Izpildītāja projekta 

vadītājiem ir tiesības apstiprināt Papildinājumu pasūtīšanu, kā arī parakstīt Papildinājumu 

izstrādes nodošanas-  pieņemšanas aktus. Projekta vadītāja nomaiņas gadījumā otra Puse 

tiek nekavējoties par to informēta. 

6.4. Līguma izpildes ietvaros Pasūtītājs un Izpildītājs kopīgi izveido projekta vadības struktūras. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

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

tādiem notikumiem, kā valdības lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi, plūdi, 

ugunsgrēks, streiki u.c., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas un iestājušies no Pusēm 
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neatkarīgu iemeslu dēļ. 

7.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties brīdina otru Pusi personīgi, 

telefoniski vai rakstiskā veidā par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, prognozējamo 

ilgumu un vienojas par tālāko sadarbības veidu. 

7.3. Ja nepārvaramās varas notikums ilgst ilgāk nekā trīs mēnešus, jebkura Puse drīkst izbeigt 

Līguma izpildi par to paziņojot otrai Pusei rakstiskā veidā. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Puses apņemas 3 (trīs) dienu laikā rakstiski ziņot viena otrai par jebkuru apstākli, kas 

negatīvi ietekmē vai var ietekmēt Līguma izpildi; 

8.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Līguma izpildes ietvaros tam piegādātās informācijas sistēmas 

pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu lietošanas kārtībā. Pasūtītājs veic regulāru informācijas 

sistēmas un tās datu rezerves kopēšanu apjomā, kas atbilst Izpildītāja iesniegtajai rezerves 

kopiju veidošanas dokumentācijai. 

8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

Izpildītāja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ.  

8.4. Ja Izpildītājs pārkāpj Papildinājumu izstrādes nosacījumos noteikto Pakalpojumu 

sniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 50% (piecdesmit procentu) 

apmērā no attiecīgā Papildinājuma cenas. 

8.5. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 4.punktā norādīto maksājuma termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs 

pieprasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās 

summas par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit 

procentu) no 4.1.punktā minētās līgumcenas. 

8.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņa laikā nenovērš vai neatrisina pieteikto 1. kategorijas 

problēmu līdz 3. kategorijas problēmas līmenim 24h (divdesmit četru stundu) laikā (vai citā 

termiņā, par kuru Puses ir vienojušās) no problēmas pieteikšanas brīža, Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieprasīt līgumsodu 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā par katru nokavēto stundu. 

8.7. Ja Izpildītājs garantijas termiņa laikā nenovērš vai neatrisina pieteikto 2. kategorijas 

problēmu līdz 3. kategorijas problēmas līmenim 72h (septiņdesmit divu stundu) laikā (vai 

citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās) no problēmas pieteikšanas brīža, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieprasīt līgumsodu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā par katru nokavēto stundu. 

8.8. Ja Izpildītājs nenovērš garantijas termiņa laikā pieteiktās problēmas līdz garantijas termiņa 

beigām, izņemot garantijas perioda pēdējā mēneša laikā pieteiktās problēmas, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieprasīt līgumsodu 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto darba 

dienu. 

8.9. Ja Izpildītājs nenovērš garantijas perioda pēdējā mēneša laikā pieteiktās problēmas 1 

mēneša laikā pēc problēmas pieteikšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 70 EUR 

(septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu. 

8.10. Izpildītājs tiek atbrīvots no Līgumā noteiktajām informācijas sistēmas garantijas 

saistībām uz tiem informācijas sistēmas apgabaliem, kuros Pasūtītājs vai cita trešā 

persona Pasūtītāja uzdevumā ir veikusi izmaiņas vai labojumus, kas nav iepriekš 

saskaņoti ar Izpildītāju. 

8.11. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

 

9. AUTORTIESĪBAS 
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9.1. Autora mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem, 

pēc Līguma 2.7. punktā noteiktā Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas pāriet 

Pasūtītājam. Šajā Līguma punktā noteiktā autora mantisko tiesību pāreja neattiecas uz 

sistēmas daļām, kas ir Izpildītāja vai trešo pušu licencēti produkti (izņemot vispārējās 

publiskās licences), kas ir atradušies tirdzniecībā pirms atklāta konkursa „Klientu 

elektroniskās apkalpošanas vides, e-pakalpojumu un tīmekļa vietnes papildinājumu 

izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. AD 

2018/10) piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un kuru pieejamību tirgū pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Izpildītājs var pierādīt. 

9.2. Pasūtītājs saņem tiesības uz visiem grafiskajiem un/vai tekstuālajiem, un/vai 

audiovizuālajiem (ar vai bez skaņas pavadījuma) autortiesību objektiem, jebkādā fiksācijas 

veidā. 

9.3. Saskaņā ar Līguma 9.1. un 9.2. punktu Pasūtītājs saņem autora mantiskās tiesības uz 

neierobežotu laiku un var tās izlietot atbilstoši saviem ieskatiem.  

9.4. Pasūtītājs apliecina, ka nekādas autora mantiskās tiesības uz informācijas sistēmu, kuras 

Līguma ietvaros ir jāpārveido vai jālabo, nepieder Līgumā neiesaistītām trešajām 

personām, tādēļ izmaiņu veikšana šajās informācijas sistēmas nevar tikt uzskatīta par 

trešajām personām piederošu autora tiesību aizskārumu. 

10. INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA 

10.1. Ja Līgums tieši nepilnvaro un/vai tas neizriet no kādas šī Līguma saistības, Puses apņemas 

saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas Pusei darīta zināma šī Līguma 

izpildē, ja tas atbilst Līguma 10.2 .punktā norādītajai ierobežotas pieejamības 

informācijas definīcijai, paredzot, ka šāds noteikums neattiecas uz tādiem faktiem, 

informāciju, zināšanām, dokumentiem un/vai citām lietām, ja tās:  

10.1.1. bija saņemšanas laikā publicētas vai citādi padarītas vispārpieejamas;  

10.1.2. pēc tam, kad Puse tās saņēmusi, ir tikušas publicētas vai kļuvušas vispārēji 

publiski pieejamas citādā veidā nekā ar jebkādu to saņēmušās Puses darbību vai 

nodošanu; 

10.1.3. saņemšanas laikā bija jau zināmas Pusei, kura tās saņēmusi, bez jebkādiem 

ierobežojumiem, attiecībā uz to atklāšanu;  

10.1.4. bija pilntiesīgi saņemtas no trešās personas bez jebkādas to atklājušās Puses 

pieprasītās konfidencialitātes uzņemšanās;  

10.2. Jēdzienu „Ierobežotas pieejamības informācija", Puses tulko Informācijas atklātības 

likuma izpratnē. 

10.3. Puses apņemas nodrošināt, ka Līguma izpildes laikā to savstarpējā komunikācijā radusies 

informācija tiek klasificēta kā ierobežotas pieejamības un Puses apņemas nodrošināt tās 

aizsardzību cik tālu tas ir to spēkos.  

10.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka tas neizpaudīs Līguma izpildes laikā iegūto 

informāciju par Pasūtītāju neierobežotu laiku pēc Līguma termiņa beigām.   

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma darbības laikā, Puses risina 

savstarpējā pārrunu ceļā. 

11.2. Strīdi un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, tiek izskatīti tiesā 
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Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja: 

11.3.1. Izpildītājs ir kavējis nodevuma iesniegšanas termiņu vai nodevuma izpildes 

trūkumu novēršanas termiņu ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām. Šādā gadījumā: 

11.3.1.1. visi Pasūtītājam iesniegtie un pieņemtie nodevumi un visi Pasūtītājam iesniegtie, 

bet nepieņemtie nodevumi, paliek Pasūtītāja īpašumā un uz tiem ir attiecināmi 

Līguma 9.punkta noteikumi; 

11.3.1.2. līgumsodi Izpildītājam tiek aprēķināti līdz paziņojuma par Līguma laušanu 

nosūtīšanas dienai. 

11.3.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic samaksu 

par izpildītu un pieņemtu nodevumu ilgāk nekā par 15 (piecpadsmit) dienām. Šādā 

gadījumā: 

11.3.2.1. visi Pasūtītājam iesniegtie, pieņemtie un apmaksātie nodevumi, paliek Pasūtītāja 

īpašumā un uz tiem ir attiecināmi Līguma 9.punkta noteikumi; 

11.3.2.2. līgumsodi Pasūtītājam tiek aprēķināti līdz paziņojuma par Līguma laušanu 

nosūtīšanas dienai. 

11.4. Visi Līguma pielikumi ir noformējami rakstiskā formā un tos jāparaksta abām Pusēm. 

Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz sešām lapām, ar 2 (pielikumiem) pielikumiem uz 

17 (septiņpadsmit) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens 

atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja . 

11.6. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 

2. pielikums – Finanšu piedāvājums 

 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:      Izpildītājs:  

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”  SIA “Datu Sistēmas” 

Reģ. Nr.40003429317     Reģ. Nr. 40003963311  

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050    Zemitānu iela 2B, Rīga, LV-1012 

Norēķinu konts:      Norēķinu konts: 

LV57HABA0001408047027    LV32HABA0551018377449 

A/S Swedbank      A/S Swedbank 

Kods HABALV22     Kods HABALV22  

 

 

 

___________________    ___________________ 

K.Godiņš      G.Žeiris  

 

 

 

___________________ 

M.Jaunups 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


