
Līgums Nr. 05-03/92 

par programmatūras BeyondTrust Remote Support uzturēšanu  

un papildus licenču iegādi 

 
Rīgā Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā 

laika zīmoga datums 
 

 Sabiedrība „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 “KleinTech Services”, reģistrācijas numurs 40103351879, 

juridiskā adrese Elijas iela 17 - 8, Rīga, LV-1050, biroja adrese Dzirnavu iela 31 – 12, Rīga, LV-1010 

(turpmāk – Piegādātājs), tās valdes locekļa Jura Pūces personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem, no otras puses,  

 Pasūtītājs un Piegādātājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma 

„Programmatūras BeyondTrust Remote Support uzturēšanas un papildus licenču iegāde”, identifikācijas 

numurs TNA2021/3, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA SUMMA 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt programmatūras BeyondTrust Remote Support 

uzturēšanu un papildus licenču piegādi (turpmāk – Licenču piegāde) saskaņā ar Līguma 

1. pielikumā pievienoto darba uzdevumu un Līguma 2. pielikumā pievienoto finanšu 

piedāvājumu, kā arī ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 

1.2. Līguma 2. pielikuma norādītajās cenā ietilpst visas ar attiecīgās licences piegādi saistītās izmaksas 

pilnā apjomā, tajā skaitā, bet ne tikai visas personāla izmaksas, autoratlīdzības, visi nodokļi un 

nodevas, kā arī visas ar darba uzdevumā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas 

(dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). 

1.3. Līguma kopējā summa ir 13 998,82 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi 

euro un 82 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 2 979,75 EUR (divi tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 75 centi). 

1.4. Līguma izpildes vieta – Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007. 

 

2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. Pasūtītājs apņemas: 

2.1.1. pēc Piegādātāja pieprasījuma, savu iespēju robežās nodrošināt Piegādātāju ar visu 

nepieciešamo informāciju un dokumentiem, kas ir Pasūtītāja rīcībā, un organizatorisko 

atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt 

Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai 

nodrošinātu Līguma saistību izpildi no Pasūtītāja puses; 

2.1.2. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izskatīt Līguma 3.2. punkta kārtībā iesniegto 

Piegādātāja dokumentu atbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un, ja 

nepieciešams, sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā 

noteiktajā veidā, kārtībā un termiņos; 

2.1.3. veikt samaksu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību par Piegādātāja savlaicīgi, kvalitatīvi, 

Līguma un tā pielikumu prasībām atbilstošu Licenču piegādi. 

2.2. Pasūtītāja ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes norisi, 

tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildi 

atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 

2.3. Piegādātājs apņemas: 

2.3.1. labā ticībā ievērot un izpildīt visus Līguma noteikumus; 



2.3.2. Licenču piegādi veikt Līgumā noteiktajos termiņos saskaņā ar Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja 

norādījumus; 

2.3.3. bez papildus samaksas novērst identificētās problēmas, kuras radušās Piegādātāja veiktu 

darbību rezultātā; 

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes norisi; 

2.3.5. iesniegt Pasūtītājam sertifikātu par aktivizētajām licencēm; 

2.3.6. licencēm nodrošināt programmatūras ražotāja 1 (viena) gada tehniskā atbalsta un 

uzturēšanas pakalpojumu, kas ietver programmatūras versiju atjaunošanu, labojumu 

saņemšanu, konsultācijas un atbalstu.  

2.4. Piegādātāja tiesības: 

2.4.1. saskaņā ar Līguma nosacījumiem saņemt samaksu par Līguma izpildi; 

2.4.2. pieprasīt no Pasūtītāja informāciju par Līguma izpildes norisi, tajā skaitā, bet ne tikai 

informāciju par apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildi atbilstoši Līguma un 

tā pielikumu noteikumiem; 

2.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes 

procesā, kas kavē vai varētu kavēt savlaicīgu Līguma izpildi. 

2.6. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu 

Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā 

ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto saistību izpildi. 

2.7. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar visiem Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem un apliecina tos par saistošiem un izpildāmiem.  

2.8. Piegādātājs apliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekoši personāla un materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, 

lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visas Līgumā un tā pielikumos noteiktās saistības. 

2.9. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas tiks iesaistītas Līguma 

izpildē, tiks iepazīstinātas ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms to iesaistīšanas Līguma 

izpildē. 

 

3. LICENČU PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. Piegādātājs nodrošina Licenču piegādi Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma abpusējas 

parakstīšanas.  

3.2. Pēc katras Licenču piegādes Piegādātāja pārstāvis iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Licenču piegādes 

nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 3. pielikums). 

3.3. Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Licenču piegādes un Līguma 

3.2. punkta kārtībā iesniegtā Licenču piegādes nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 

pārbauda Licenču piegādes atbilstību Līguma noteikumiem un: 

3.3.1. nodrošina Licenču piegādes nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanu no Pasūtītāja 

puses, ja Licenču piegāde atbilst Līgumā un Līguma pielikumos noteiktajām prasībām; 

3.3.2. Licenču piegādes nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītājs neparaksta, ja Licenču 

piegāde neatbilst Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā 

Pasūtītāja pārstāvis sagatavo aktu, kurā norāda konstatētās neatbilstības un nosūta aktu 

Piegādātāja pārstāvim, nosakot termiņu neatbilstību novēršanai. Ja Piegādātājs nepiekrīt 

Pasūtītāja norādītajam termiņam neatbilstību novēršanai, Piegādātājs par to informē 

Pasūtītāju un puses vienojas par citu termiņu neatbilstību novēršanai. Ja Puses nevar 

vienoties par termiņu, kurā jānovērš neatbilstības, neatbilstību novēršanas termiņš tiek 

noteikts 10 (desmit) darba dienu laikā no akta, kurā konstatētas neatbilstības, nosūtīšanas 

dienas. 

3.4. Pēc Līguma 3.3.2. apakšpunktā minētajā aktā norādīto neatbilstību novēršanas, Piegādātāja 

pārstāvis atkārtoti iesniedz Līguma 3.2. punktā minēto aktu, kas apliecina neatbilstību novēršanu un 

Pasūtītāja pārstāvis rīkojas atbilstoši Līguma 3.3. punktā noteiktajai kārtībai.  



3.5. Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar 

papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar Līguma 3.3.2. apakšpunkta kārtībā 

konstatētajām neatbilstībām Līguma izpildē.  

3.6. Licences tiek uzskatītas par piegādātām, kad ir abpusēji parakstīts Līguma 3.2. punktā minētais 

Licenču piegādes nodošanas un pieņemšanas akts un Piegādātājs izrakstījis rēķinu. 

3.7. Īpašumtiesības uz licencēm Pasūtītājam pāriet ar brīdi, kad tās tiek aktivizētas. 

 

4. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

4.1. Samaksu par Licenču piegādi Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, pārskaitot naudas summu uz 

Piegādātāja norādīto kredītiestādes kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

3.2. punktā noteiktā akta abpusējas parakstīšanas dienas, atbilstoši Piegādātāja izsniegtam rēķinam. 

 

5. AUTORTIESĪBAS 

5.1.  Piegādātājs garantē, ka Līguma izpildē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi un uzņemas pilnu 

atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu Līguma izpildē. 

5.2.  Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu prasības par autortiesību pārkāpumiem, kas 

tieši vai netieši saistītas ar Līguma izpildes laikā radītiem rezultātiem vai to atsevišķām daļām, tad 

Piegādātājs ir atbildīgs par trešo personu prasībām un uzņemas visu atbildību šajā sakarā. 

 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. Visa un jebkāda informācija, ko Puse sniedz otrai Pusei Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, 

pildot Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, 

bet ne tikai informācija par Puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, 

mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī 

informācija par Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

6.2. Pusēm nav tiesību izpaust informāciju, kas Līguma izpildes laikā gūta no otras Puses, trešajām 

personām bez Puses rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Pusēm ar vislielāko rūpību un uzmanību ir 

jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību, lai pilnībā izslēgtu iespēju trešajām personām 

piekļūt pie konfidenciālas informācijas. 

6.3. Līguma ietvaros konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Piegādātājs, tā apakšuzņēmēji un 

speciālisti vai darbinieki, ja vien Līgumā nav noteiks savādāk, vai Puses Līguma darbības laikā 

rakstiski nevienojas citādi.  

6.4. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tā speciālisti vai darbinieki, kuri izmantos otras Puses 

konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai 

nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, 

kādas ir noteiktas Piegādātājam šajā Līgumā. 

6.5. Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi 

šādos gadījumos: 

6.5.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi 

no Pusēm (tādējādi, nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama 

Līguma noteikumu neizpildes rezultātā Piegādātāja vai tā speciālistu (darbinieku) rīcības 

dēļ); 

6.5.2. informācija saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valdības, 

valsts vai pašvaldību iestādes to noteikušas par atklātu; 

6.5.3. informācija, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai 

pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām 

padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu; 

6.5.4. informācija oficiāli ir publicēta Pasūtītāja vai Piegādātāja interneta mājaslapā, preses 

izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos 

iespied materiālos un reklāmās. 

6.6. Līguma noteikumi par konfidencialitāti ir spēkā bez termiņa ierobežojumiem arī izbeidzot Līguma 

darbību vai zaudējot tam spēku. 



6.7. Līguma konfidencialitātes noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi 

rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem darbu rezultātiem, kurus Līguma 

izpildes gaitā Piegādātājs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Materiālu un citu Līguma izpildes 

rezultātu izmantošanai pēc Pasūtītāja ieskatiem nav nepieciešama rakstiska Piegādātāja piekrišanas 

saņemšana. Šādi materiāli ir izmantojami tikai ar norādi, kas ir šī materiāla autors. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.  

7.2. Pušu zaudējumu apmērs ir aprobežots tikai ar Puses tagadējās (jau esošās) mantas samazinājumu. 

Šī Līguma ietvaros Pusēm nav pienākuma atlīdzināt otrai Pusei radušos sagaidāmās peļņas 

atrāvumu.  

7.3. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Licenču piegādi atbilstoši Līgumā noteiktajam, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nepiegādāto Licenču 

summas (bez PVN) par katru nokavēto termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % (no 

nepiegādāto Licenču summas (bez PVN). 

7.4. Ja Piegādātājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 3.3.2. apakšpunkta kārtībā konstatētās 

neatbilstības pilnā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5 % apmērā 

no neatbilstoši piegāgāto Licenču summas (bez PVN) par katru nokavēto termiņa izpildes dienu, 

bet ne vairāk kā 10 % no neatbilstoši piegāgāto Licenču summas (bez PVN). 

7.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Piegādātājam Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par 

katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no nokavētā maksājuma 

summas (bez PVN). 

7.6. Līguma 7.4. punktā noteiktā līgumsoda termiņš sāk tecēt no dienas, kad Pasūtītāja pārstāvis informē 

Piegādātāja pārstāvi par neatbilstībām Licenču piegādē vai neatbilstībām veikto neatbilstību 

novēršanā (Līguma 3.3.2. apakšpunkts). Līgumsods netiek piemērots un aprēķināts par dienām, 

kurās Pasūtītāja pārstāvis pārbauda Licenču piegādes vai novērsto neatbilstību atbilstību Līguma un 

tā pielikumu prasībām. 

7.7. Ja Līguma izpildes vai Līguma izpildes rezultātu izmantošanas laikā tiek konstatēta tāda personas 

datu noplūde, kas pārkāpj datu subjekta tiesības, un tā ir radusies Piegādātāja neuzmanības (tajā 

skaitā vieglas neuzmanības) vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā, Piegādātājs ir atbildīgs gan par 

Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, gan trešajām personām (tajā skaitā, bet ne tikai, datu 

subjektam) nodarītajiem zaudējumiem, kā arī Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja 

līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas. 

7.8. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Līguma 4.1. punktā maksājuma, kas Piegādātājam 

pienākas, pamatojoties uz Līgumu, pirms tā izmaksas Piegādātājam. 

7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes un tā nav ieskaitāma zaudējumu 

atlīdzināšanā. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi 

kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara Pusei 

savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 

8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no 

Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma par ko ir 

saņemta izziņa no kompetentās institūcijas par nepārvaramās varas apstākļu esamību, ja Puse, kuru 

ietekmējis šāds notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi 

nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus, 

un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šāda 

notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur 

minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 



8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir 

pagarināms par periodu, ka pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas 

varas ietekmē. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par 

saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 

8.5.  Ja Puse nokavē Līguma 8.2. punktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma 

izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz nepārvaramu varu. 

 

9. LĪGUMA GROZĪJUMI, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA, LĪGUMA ATCELŠANA UN 

IZBEIGŠANA 

9.1. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami kā 

Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā, kad pēdējā no 

Pusēm paraksta vienošanos par Līguma grozījumiem. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

9.2.1.  Piegādātājs ir būtiski nokavējis Licenču piegādes izpildes termiņu un termiņa kavējumā 

nav vainojams pats Pasūtītājs. Par būtisku Līguma izpildes termiņa kavējumu tiek 

uzskatīts, ja Līgumā noteiktais Licenču piegādes termiņš tiek kavēts vairāk par 10 (desmit) 

dienām un Puses savstarpēji nav vienojušās par nepieciešamo pasākumu veikšanu Līgumā 

noteikto Licenču piegādes sasniegšanu un tam paredzēto termiņu; 

9.2.2. Licenču piegāde neatbilst Līguma vai tā pielikuma noteikumiem, un šī neatbilstība nav 

novērsta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas 

un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs vai tā saistītā iestāde. 

9.2.3. ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai 

liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas 

negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

9.2.4. Piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

9.2.5. Piegādātājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

9.2.6.  Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Piegādātājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē; 

9.2.7. citos Līgumā noteiktajos gadījumos. 

9.3. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 

neceļ iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas vai 

attiecīgajā paziņojumā noteiktajā termiņā, ja tajā tiek noteikts cits termiņš. 

9.4. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse rakstveidā ir tikusi 

brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu 

Līgumā vai paziņojumā noteiktajā termiņā. 

 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt 

pārrunu ceļā. 

10.2. Ja strīds netiek atrisināts pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm 

saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga 

vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

11. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

11.1. Šī Līguma ietvaros, veicot personas datu apstrādi, Pasūtītājs un Piegādātājs ir uzskatāmi par 

personas datu pārziņiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/E izpratnē. 

11.2. Piegādātājs veic personas datu apstrādi Pasūtītāja uzdevumā, izpildot Līguma 1. punktā noteikto. 



11.3. Piegādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu 

konfidencialitāti, integritāti, pieejamību, t.sk., lai laicīgi atjaunotu datu pieejamību gadījumā, ja 

noticis fizisks vai tehnisks negadījums. 

11.4. Piegādātājs veic personas datu apstrādi godīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Piegādātājs neizmanto Pasūtītāja personas datus savām vajadzībām vai citiem, no Līguma 

neizrietošiem mērķiem. 

11.5. Piegādātāja apstrādājamo personas datu veidi un datu subjektu kategorijas izriet no Līguma. 

11.6. Piegādātājs veic personas datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar Līgumu. 

Pēc visu Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes Piegādātājs dzēš visus datus. 

11.7. Piegādātāja kompetenci, apstrādājot personas datus kā apstrādātājam, nosaka normatīvie akti un šis 

Līgums. 

 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējā no Pusēm, un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus 

pēc Licenču piegādes nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas . 

12.2. Ar šo Līgumu Puses nosaka šādus pilnvarotos pārstāvjus: 

12.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Sandis Vulis, 

tālrunis 29255325, e-pasts: Sandis.Vulis@tna.lv. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs 

Pasūtītāja vārdā parakstīt no Līguma izrietošos aktus. 

12.2.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: Juris Pūce, tālrunis +371 26458931, e-pasts: 

juris.puce@kleintech.net. 

12.3. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu Pušu vārdā, Līguma izpildei 

nepieciešamo materiālu nodošanas un pieņemšanas organizēšanu un citiem uzdevumiem, kas 

noteikti Līgumā. 

12.4. Pusēm rakstveidā 1 (vienas) nedēļas laikā ir jāinformē vienai otra par savu rekvizītu (nosaukuma, 

adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu pilnvaroto pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi 

Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

12.5. Līgums sagatavots uz 9 (deviņām) lapām.  
 

13. PUŠU REKVIZĪTI  

Piegādātājs  

SIA “KleinTech Services” 

Reģ. Nr. 40103351879 

Juridiskā adrese: Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 31 – 12, Rīga, LV-1010 

Banka: Paysera LT 

Kods EVIULT21XXX 

Konta Nr. LT863500010009940403 

E-pasts: ktsbirojs@kleintech.net 

Tālr. +37167704670 

 

 

_______________________/J. Pūce/ 

Pasūtītājs 

SIA „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003334410 

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,  

Rīga, LV-1007 

Banka: AS „SEB banka” 

Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV64UNLA0002021469371 

 

 

 

 

_______________________/S. Sausiņa/ 
 

 

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

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