
1 

Līgums Nr. 04-13/360 

par teritorijas uzkopšanu administratīvajās ēkās Rīgā  

 

Rīgā Līguma parakstīšanas datums* 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, 

juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Santas 

Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CS Komercserviss”, reģistrācijas numurs 40003885943, 

juridiskā adrese Dēļu iela 5, Rīga,  LV-1004 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Alekseja Gončarova 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

Pasūtītājs un Izpildītājs katrs atsevišķi/kopā turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa 

“Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā”, identifikācijas Nr. TNA2020/17, rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums).  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt teritorijas uzkopšanu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem un Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa (turpmāk – Pakalpojumi), šādās administratīvās ēkās (turpmāk – Objekti):  

1.1.1. Antonijas ielā 6, Rīgā,  

1.1.2. Raiņa bulvārī 15, Rīgā,  

1.1.3. Baldones ielā 1A, Rīgā,  

1.1.4. Baldones ielā 1B, Rīgā;  

1.1.5. Lomonosova ielā 10, Rīgā,  

1.1.6. Mārstaļu ielā 19, Rīgā,  

1.1.7. 11. novembra krastmalā 31, Rīgā,  

1.1.8. Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā,  

1.1.9. Apes ielā 2, Rīgā,  

1.1.10. Rūjienas ielā 4, Rīgā,  

1.1.11. Brīvības bulvārī 34, Rīgā,  

1.1.12. Brīvības bulvārī 36, Rīgā,  

1.1.13. Šķūņu ielā 17, Rīgā,  

1.1.14. Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā,  

1.1.15. Puškina ielā 14, Rīgā. 

1.2. Pakalpojumu sniegšana jāuzsāk 2021. gada 1. janvārī un jāveic 24 (divdesmit četrus) mēnešus.  

  

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. Izpildītāja pienākumi: 

 2.1.1. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, nepieciešamās 

profesionālās un organizatoriskās spējas, kā arī infrastruktūru; 

 2.1.2. sniedzot Pakalpojumus, darbus veikt pienācīgā kārtībā un kvalitātē, ievērojot Līguma 

noteikumus, darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāro prasību un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojumu izpildi, 

ievērošanu; 

2.1.3. sniegt Pakalpojumus, nodrošinot netraucētu Objekta nomnieka darbību;   

2.1.4. saskaņot ar Pasūtītāju un Objekta nomnieku Līgumā 1. pielikumā norādīto Pakalpojumu 

sniegšanas laiku, ja tie var apgrūtināt Objekta nomnieka darbību.   

2.1.5. ievērot pilnu konfidencialitāti attiecībā par jebkuru ar Objekta nomnieka darbību saistīto 

informāciju, kuru Izpildītāja nodarbinātie var tieši vai netieši iegūt Pakalpojumu sniegšanas 

procesā. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu sniegšanas laikā tieši vai netieši iegūtās 

informācijas par Objekta nomnieka darbību neizpaušanu trešajām personām. Par jebkuru 
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Pasūtītājam, Objekta nomniekam vai trešajām personām nodarīto mantisko vai nemantisko 

kaitējumu šī punkta nosacījumu neievērošanas dēļ ir atbildīgs Izpildītājs; 

2.1.6. pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties (ne vēlāk kā 

nākamajā darba dienā) nodrošināt jebkura Izpildītāja (tā apakšuzņēmēja) darbinieka nomaiņu 

ar citu, ne mazāk kvalificētu darbinieku, t.sk., ja Pasūtītāju neapmierina kāda Izpildītāja (tā 

apakšuzņēmēja) darbinieka darba kvalitāte. Tas nedod tiesības Izpildītājam prasīt papildus 

samaksu vai uzkopšanas Pakalpojumu izpildes termiņa pagarinājumu; 

2.1.7. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Pasūtītāja valdījumā vai pārvaldībā esošajam 

nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, Pasūtītājam vai trešajām personām 

nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja, tā speciālistu vai 

apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies; 

2.1.8. kompensēt Pasūtītājam, tā darbiniekiem vai Objekta lietotājiem uzliktos administratīvos 

sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja, tā 

apakšuzņēmēju vai to darbinieku puses;  

 2.1.9. avārijas gadījumā nekavējoties informē Pasūtītāju un, ja nepieciešams, valsts glābšanas 

dienestu; 

2.1.10. 1 (vienas) stundas laikā pēc informācijas saņemšanas novākt pēc vēja brāzmām vai citādi 

nolauztos koku zarus un kokus; 

2.1.11. ja konstatē jebkādus postījumus, vandālismu vai citus likuma pārkāpumus, kas būtiski 

ietekmē kopjamo teritoriju un tajā esošo elementu kvalitāti, nekavējoties jāziņo Pasūtītāja 

pārstāvim; 

2.1.12. novērst Pakalpojumu trūkumus Pasūtītāja pretenzijā norādītā termiņā  

 2.1.13. pēc Pakalpojumu izpildes pilnā apjomā sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Pakalpojumu 

pieņemšanas-nodošanas aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem, tajā norādot sniegtos 

Pakalpojumus, kopējo summu par atbilstoši Līguma nosacījumiem sniegtajiem 

Pakalpojumiem; 

 2.1.14. pēc Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanās 5 (piecu) darba laikā 

iesniegt Pasūtītājam Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktam atbilstošo rēķinu par 

sniegtajiem Pakalpojumiem.  

2.2. Izpildītāja tiesības: 

2.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju par Objektiem; 

2.2.2. saņemt samaksu par Pasūtītājam pilnībā, kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam sniegtiem 

Pakalpojumiem, saskaņā ar Līgumu..  

  

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. Pasūtītāja pienākumi:  

3.1.1. savlaicīgi sniegt Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo 

informāciju par Objektu;  

3.1.2. veikt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem un Līguma 1. pielikumam sniegtajiem 

Pakalpojumiem, Līguma noteiktajā termiņā un kārtībā;  

3.1.3. saskaņot Izpildītāja sagatavoto Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu par sniegtajiem 

Pakalpojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 

dienas, ja Pasūtītājam nav iebildumu par sniegtajiem Pakalpojumiem;  

3.1.4. nodrošināt Izpildītājam telpas Pakalpojumu sniegšanai paredzētās tehnikas, inventāra un 

materiālu uzglabāšanai.  

3.2. Pasūtītāja tiesības:   

3.2.1. jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja saistību un/vai pienākumu izpildi, pieprasīt un saņemt no 

Izpildītāja informāciju par Pakalpojumu izpildi; 

3.2.2. dot Izpildītājam norādījumus par Pakalpojumu izpildi. Pasūtītāja norādījumi Izpildītājam ir 

saistoši  un obligāti pildāmi; 
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3.2.3. nepieņemt Pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatīvi un/vai, ja tie neatbilst Līgumā 

noteiktajam, par to rakstiski informējot Izpildītāju; 

3.2.4. pieprasīt jebkura Izpildītāja (tā apakšuzņēmēja) darbinieka nomaiņu ar citu, ne mazāk 

kvalificētu darbinieku t.sk., ja Pasūtītāju neapmierina kāda Izpildītāja darbinieka darba 

kvalitāte, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem: 

3.2.4.1.  atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 

3.2.4.2.  nekompetence vai nolaidība; 

3.2.4.3.  Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

3.2.4.4.  atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides 

aizsardzībai; 

3.2.5. pēc nepieciešamības palielināt vai samazināt Objektā uzkopjamās teritorijas platību un/vai 

pievienot jaunus Objektus, un/vai samazināt Objektu skaitu, par to noslēdzot attiecīgu 

vienošanos, kurā ir norādītas izmaiņas Objektu sarakstā un jaunā Pakalpojumu maksa. 

Pakalpojumu maksa par jauniem Objektiem vai papildu uzkopjamām teritorijām Objektā par 

1 m2 nevar pārsniegt Izpildītāja finanšu piedāvājumā vidējo kvadrātmetra cenu; 

3.2.6. iesniegt vai nosūtīt Izpildītājam uz e-pastu pretenziju, ja Pakalpojumi tiek sniegti 

nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma 1. pielikuma prasībām, pretenzijā norādot Pakalpojumu 

trūkumu novēršanas termiņu. Pretenziju Pasūtītājs/Pasūtītāja atbildīgās personas sagatavo 

saskaņā ar Līguma 4. pielikumā pievienoto formu un elektroniski nosūta to Izpildītāja 

atbildīgajai personai, papildus par pretenzijas nosūtīšanu informējot pa tālruni. Pretenzija 

tiek sagatavota elektroniski un ir derīga arī bez paraksta. Pretenzija ir uzskatāma par 

saņemtu tās izsūtīšanas dienā; 

3.2.7. pieaicināt trešās personas gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja rakstveida pretenzijā 

minētos trūkumus vai citas nepilnības, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt to uz Izpildītāja rēķina;  

3.2.8. neapmaksāt Izpildītāja rēķinus par Pakalpojumiem, par kuriem Pasūtītājs ir sagatavojis 

pretenziju, un kuri netika izpildīti vai kuru neatbilstība Līguma nosacījumiem, tai skaitā 

kvalitātes prasībām, netika novērsta vai tika novērsta pieaicinot trešo personu;  

3.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par Objektā uzglabājamo Izpildītāja inventāru, tehniku un materiāliem. 

  

4. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI 

4.1. Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 

Nr. 105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām” noteikto publisko iepirkumu 

līgumcenas slieksni piegādes un pakalpojuma līgumiem 139 000,00 EUR(viens simts trīsdesmit 

deviņi tūkstoši euro un 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 

4.2. Līguma cena par pamatpakalpojumu sniegšanu 24 (divdesmit četrus) mēnešus saskaņā ar Izpildītāja 

iesniegtā finanšu piedāvājuma (Līguma 2. pielikums) 1. punktu ir 64 652,88 EUR (sešdesmit četri 

tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 88 centi), neietverot pievienotās vērtības PVN. PVN tiek 

aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.  

4.3. Līguma cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un Līguma nosacījumiem atbilstošo 

Pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā darbaspēka, materiālu, tehnikas un inventāra izmaksas, nodokļi, 

transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas un jebkuras citas Izpildītāja izmaksas, kas saistītas 

ar Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam, neieskaitot PVN un darbus pēc pieprasījuma (izmaksas 

norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājuma 2. punktā (Līguma 2. pielikums)).  

4.4. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek 

konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar 

Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kļūdījies Pakalpojumu cenās, nav piedāvājis cenu par visu 

Pakalpojumu apjomu, kas nepieciešami Pakalpojumu pilnīgai izpildei atbilstoši Līgumam un tā 

pielikumiem.  

4.5. Pakalpojumu izmaksas katram Objektam, ievērojot tehniskā specifikācijā norādīto apjomu, 1 

(vienam) mēnesim norādītas finanšu piedāvājuma 1. punktā (Līguma 2. pielikums). 

https://likumi.lv/doc.php?id=289083
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4.6. Izpildītājs par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Pakalpojumiem līdz katra mēneša 10. datumam 

iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas aktu (veidlapa pievienota Līguma 

3. pielikumā).  

4.7. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja bankas kontu. Par 

samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs veic naudas pārskaitījumu.  

4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu, ja Pakalpojumi sniegti neatbilstoši Līgumam un nekvalitatīvi, 

par ko Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Izpildītājam pretenziju, samaksa tiek veikta , 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc trūkumu novēršanas, ko apliecina abpusēji parakstīts 

pieņemšanas –nodošanas akts. 

4.9. Ja Pakalpojumu izpilde netiek veikta pilnu mēnesi, samaksa par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem 

Pakalpojumiem tiek aprēķināta proporcionāli Pakalpojumu sniegšanas kalendāro dienu skaitam 

attiecīgajā mēnesī. Šādu aprēķinu piemēro arī gadījumos, kad Izpildītājs nav veicis ikdienas teritorijas 

uzkopšanas Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Pasūtītājs ir sagatavojis un nosūtījis 

Pretenziju. 

4.10. Ja saskaņā ar Līgumu piemēroto līgumsodu vai zaudējumus, vai summas citu prasījumu dzēšanai nav 

iespējams ieturēt vai tie/tās netiek ieturēti/-as, tad Izpildītājam tie/tās jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas. 

4.11. PVN likmes izmaiņu gadījumā, Puses savstarpējos norēķinos izmanto jaunieviesto PVN likmi. Šajā 

gadījumā Puses ir tiesīgas neslēgt atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.  

4.12. Puses vienojas, ka Izpildītājs var iesniegt rēķinu elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā 

pasta adresi rekini@tna.lv. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma 

datumu, numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, 

uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. 

  

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei Pakalpojuma 

sniegšanas laikā nodarītos zaudējumus. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu 

5.2. Izpildītājs novērš un pilnā apmērā atlīdzina jebkuru Pasūtītājam, Objekta nomniekam un/vai trešajām 

personām nodarīto mantisko vai nemantisko kaitējumu, kas radies Izpildītāja, tā nodarbināto, 

pieaicināto trešo personu Pakalpojuma sniegšanai darbību vai bezdarbību dēļ, tai skaitā sniedzot 

kvalitātes prasībām neatbilstošo Pakalpojumu. 

5.3.  Par Izpildītāja Līgumā (tai skaitā Līguma pielikumos vai Pasūtītāja pretenzijā, vai Pasūtītāja 

norādījumos, vai pēc pieprasījuma sniedzamo darbu pieprasījumā) noteikto saistību neizpildi 

noteiktajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) 

apmērā no kopējās mēneša maksas attiecīgajā Objektā un maksas par pēc pieprasījuma 

sniedzamajiem darbiem, bet ne mazāk par 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) par katru šādu 

gadījumu. 

5.4. Ja Izpildītājs neizpilda vai nepienācīgi izpilda kādu no Līgumā (tai skaitā Līguma pielikumos, vai 

Pasūtītāja pretenzijā, vai Pasūtītāja norādījumos, vai pēc pieprasījuma sniedzamo darbu pieprasījumā) 

noteiktajām saistībām, par ko Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Izpildītājam 

pretenziju, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 2 % (divu procentu) apmērā no 

kopējās mēneša maksas attiecīgajā Objektā un maksas par pēc pieprasījuma sniedzamajiem 

Pakalpojumiem, par katru šādu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu.  

5.5. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtība nesamaksā par Līgumam atbilstoši un kvalitatīvi 

sniegtajiem Pakalpojumiem, Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no 

laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās 

summas.   
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5.6. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Līgumsodi sevī neietver Pasūtītājam nodarītos 

zaudējumus un neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu segšanas Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, ja zaudējumus radījuši Izpildītāja Līguma izpildē 

iesaistītie darbinieki un/vai trešās personas.  

5.7. Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic sakarā ar konstatētajiem trūkumiem sniegtajos 

Pakalpojumos. 

5.8. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi norādītajā termiņā netiek novērsti, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst 

uz Izpildītāja rēķina, šo darbu veikšanu uzdodot citam komersantam. Šādā gadījumā Izpildītājam ir 

pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu 

novēršanu. 

5.9. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir piemērojusi Pasūtītājam naudas sodu par to, ka nav izpildīts 

kāds no normatīvajos aktos noteiktajiem Objekta īpašnieka/valdītāja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu piemērotā naudas soda apmērā. 

5.10. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Izpildītājam izmaksājamo naudas summu par tādu 

summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu, kā arī citu prasījumu dzēšanai. 

 

6. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS 

6.1. Pušu atbildīgās personas Līguma izpildē:  

6.1.1. Pasūtītāja atbildīgā persona:  

   6.1.1.1. Kārlis Akmens, tālrunis 29160607, objektā Baldones ielā 1B, Rīgā;  

  6.1.1.2. Juris Lācis, tālrunis 27797567, objektos:  

                 6.1.1.2.1. Baldones ielā 1A, Rīgā;  

                 6.1.1.2.2. Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā;  

                 6.1.1.2.3. Antonijas ielā 6, Rīgā.  

   6.1.1.3. Agnese Skudra, tālrunis 29465745, objektos:  

                 6.1.1.3.1. Brīvības bulvārī 34, Rīgā;  

                 6.1.1.3.2. Mārstaļu ielā 19, Rīgā 

               6.1.1.3.3. Brīvības bulvārī 36, Rīgā; 

    6.1.1.4. Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, objektā Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā.  

   6.1.1.5. Vilnis Buludis, tālrunis 29177236, objektos:  

                  6.1.1.5.1. 11. novembra krastmalā 31, Rīgā;  

                  6.1.1.5.2. Raiņa bulvārī 15, Rīgā. Apes ielā 2, Rīgā;  

                               6.1.1.5.3. Rūjienas ielā 4, Rīgā;  

                               6.1.1.5.4. Šķūņu ielā 17, Rīgā.  

 6.1.1.6. Normunds Cepurītis, tālrunis 29465664, objektos: 

                                    6.1.1.6.1. Puškina ielā 14, Rīgā; 

                                   6.1.1.6.2. Lomonosova ielā 10, Rīgā; 

6.1.2. Izpildītāja atbildīgā persona – Aleksejs Gončarovs, tālrunis 371 24 990 993, e-pasts: 

aleksejs.goncarovs@civinity.eu.  

6.2.  Pušu noteiktās Līguma izpildes atbildīgās personas, kas norādītas Līguma 6.1. punktā, ir atbildīgas 

par Līguma darbības koordinēšanu, problēmsituāciju risināšanu, par Pakalpojumu atbilstības 

pārbaudi saskaņā ar Līguma noteikumiem Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu.  

6.3. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas ir tiesīgas iesniegt pieprasījumu par papildus darbu 

veikšanu, kas norādīti finanšu piedāvājuma 2. punktā (Līguma 2. pielikums), Līguma 2.1.10. punktā 

minēto paziņojumu, pretenziju, kā arī ir sniegt Līguma 3.2.2. punktā minētos norādījumus. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu 

iestāšanos ir informējusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā 



6 

Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie apstākļi ir 

aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

7.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), politiskās un 

ekonomiskās blokādes, valdības rīkojumi un lēmumi, akcijas, masu nekārtības, vispārēji streiki un citi 

ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja paredzēt. 

7.3. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas 

varas apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Puses apstiprina ar attiecīgu kompetentu 

iestāžu izziņu. 

7.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, katra no Pusēm ir 

tiesīga vienpusēji atkāpties Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 7 (septiņas) dienas iepriekš.  

 

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

8.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar 

konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas: 

8.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu 

pildīšanai un mērķu sasniegšanai; 

8.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai 

Puses informē viena otru. 

8.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, 

nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas 

nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei. 

8.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks 

pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu. 

8.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas 

robežām. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN PIRMSTERMIŅA 

IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā 2021. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

Pakalpojumu sniegšanas periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās vai līdz 

Līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.  

9.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to 

vienojoties. 

9.3. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma:  

9.3.1. ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Līgumam neatbilstoši un nekvalitatīvi, tai skaitā, bet ne 

tikai, ja Pasūtītājs ir 3 (trīs) reizes iesniedzis Izpildītājam pretenziju; 

9.3.2. ja Izpildītājs pārkāpj vai nepilda Līgumu; 

9.3.3. ja Izpildītājs nav uzsācis sniegt Pakalpojumu Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā; 

9.3.4. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

9.3.5. jebkurā laikā, Līgumā noteiktajā kārtībā samaksājot par Līgumam atbilstoši un kvalitatīvi 

sniegto Pakalpojumu. 

9.4. Līguma 9.3. punktā minētajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pasūtītāja 

paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas (elektroniski parakstīts dokuments/ierakstīta vēstule). 

9.5. Līguma izbeigšana saskaņā ar Līguma 9.3. punktu neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā 

līgumsoda un zaudējumu atlīdzības izmaksas. 

9.6. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti kā rakstveida vienošanās pie 
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Līguma un ir Pušu parakstīti.  

 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1.  Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, vispirms tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, 

bet, ja vienošanos neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad tie tiek nodoti izšķiršanai Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.  

10.2.  Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, 

faksa numuri, adreses, u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī 

punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā 

norādīto informāciju par otru Pusi.  

10.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 

saistību pārņēmējam.  

10.5.. Līgums sagatavots uz 21 (divdesmit vienas) lapas, ieskaitot Līguma pielikumus uz 14 (četrpadsmit) 

lapām.  

10.6. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas: 

10.6.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 9 (deviņām) lapām; 

10.6.2. 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām; 

10.6.3. 3. pielikums “Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta veidlapas paraugs” uz 2 (divām) 

lapām; 

10.6.4. 4. pielikums “Pretenzijas veidlapas paraugs” uz 1 (vienas) lapas. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

Izpildītājs:    Pasūtītājs: 

SIA “CS Komercserviss” SIA „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003885943 Reģ.Nr.LV40003334410 

Dēļu iela 5, Rīga,  LV-1004 Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 

Banka: AS “Citadele banka” Banka: AS „SEB banka”       

Kods PARXLV22 Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV82PARX0004321640002 

Tālrunis +371 670 69111 

e-pasta adrese: info@civinity.lv 

 

Konta Nr.LV64UNLA0002021469371 

Tālrunis +371 67804733 

e-pasta adrese: tna@tna.lv 

___________________________/A. Gončarovs/ ___________________________/S. Sausiņa/ 

  

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 
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