LĪGUMS Nr. LOC 2016/1

Liepājā,

2016.gada 26.februārī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.G.B.", reģistrācijas numurs 40003270444, juridiskā adrese: Gustava
Zemgala gatve 64 - 6, Rīga, LV-1039, valdes loceklis J. Laufmaņa personā, kurš darbojas uz statūtu
pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, un
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” reģistrācijas Nr.42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja,
LV3401, valdes priekšsēdētāja G.Griezīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā
Pasūtītājs,
abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses vai Puse, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk sauktu Līgums:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājs sniedz Pasūtītājam juridisku konsultāciju pakalpojumus (turpmāk
tekstā – Pakalpojumi) par Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecības un apsaimniekošanas darījuma
efektīvāko struktūru starp Liepājas pilsētas pašvaldību, Izglītības pārvaldi un SIA „Liepājas Olimpiskais
centrs”.
1.2. Nepieciešamības gadījumos un pēc iepriekš saskaņotiem laikiem Izpildītāja pienākums ir tikties ar
Pasūtītāju un Pasūtītāja norādītajām personām, pārstāvot Pasūtītāja intereses nodokļu aplikšanas
jautājumos.
2.NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Izpildītāja honorārs par Pakalpojumiem ir EUR 60,00 (sešdesmit eiro un 00 centi) stundā un kopējās
Līguma izmaksas nepārsniedz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Minētā summa
neietver pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Apmaksa par Pakalpojumiem notiek pēc rēķina saņemšanas par patērētā laika uzskaiti, kas bija
nepieciešama Pakalpojumu uzdevuma izpildei, par ko tiek sastādīts Pakalpojumu nodošanas pieņemšanas akts.
2.3. Rēķins jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas.
3.KONFIDENCIALITĀTE
3.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz tiem faktiem, kas tām kļuvuši zināmi vienai par
otru vai par pretējās puses darījumu partneriem Līguma darbības laikā, ja vien kāda no pusēm nav bijusi
pilnvarota šis faktus darīt zināmus konkrētai personai, personu lokam vai plašākai atklātībai, un tas nav
bijis saistīts ar tiešo no Līguma izrietošo saistību izpildi.
3.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
3.3. Līguma 3.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma
darbības termiņš.
4.PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Pasūtītājs pēc nepieciešamības, pamatojoties Līgumu, uzdod Izpildītājam konkrētu Pakalpojuma
uzdevumu, kuru noformē jebkurā Pusēm pieņemamā un saprotamā veidā. Puses vienojas par konkrētā
pakalpojuma uzdevuma izpildes formu un termiņu.
4.2. Pakalpojuma uzdevums ir par pamatu Izpildītāja rīcībai un atbilstošas samaksas saņemšanai par
kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem Pakalpojumiem.
4.3. Par jebkuriem apstākļiem, kas Izpildītājam neļauj vai kavē izpildīt Līgumu pilnībā, atsevišķu tā daļu vai
konkrētu Pasūtītāja uzdevumu, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju.
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4.4. Pēc Pakalpojumu uzdevuma pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam patērētā laika uzskaiti un, ja
nepieciešams, dokumentētu pakalpojumu uzdevuma izpildi, kā arī rēķinu atbilstoši patērētā laika
uzskaitei.
4.5. Abu Pušu kontaktpersonas sadarbojas Pakalpojuma sniegšanas gaitā.
4.6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošināt Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo
Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami Izpildītāja interešu
realizācijai un Līguma saistību izpildei. Ja sekmīgai Pakalpojuma uzdevuma izpildei ir nepieciešami
dokumenti un citi pierādījumi, kas nav Pasūtītāja rīcībā, Izpildītājs savu iespēju robežās veic
nepieciešamās darbības dokumentu un citu pierādījumu izprasīšanai un saņemšanai no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī citām trešajām personām.
5.LĪGUMA DARBĪBA
Līgums stājās spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2017.gada 30.decembrim vai līdz
dienai, kad par Pakalpojumiem, kas uzdoti un saņemti uz Līguma pamata ir samaksāta līguma 2.1.punktā
noteiktā kopējā Līguma summa.
6.STRĪDU IZSKATĪŠANA.
Jebkuri strīdi un domstarpības starp pusēm, kas rodas Līguma izpildes gaitā, risināmi Pušu savstarpējās
sarunās, bet, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, tad saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
7.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
7.3. Izpildītājs veic ar Līgumu uzņemtos pienākumus un Pasūtītāja uzdevumus ar lielāko rūpību un
atbildības sajūtu.
7.4. Izpildītājs nav tiesīgs slēgt līgumus vai izlīgumus Pasūtītāja vārdā, vai arī kā citādi saistīt Pasūtītāju, ja
vien Puses nav vienojušās par pretējo un Pasūtītājs šādas darbības veikšanai nav devis savu pilnvarojumu.
7.5. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nosamaksātās summas.
7.6. Ja Izpildītājs nokavē Pakalpojumu uzdevuma izpildes termiņu, par kuru Puses vienojušās atbilstoši šī
līguma 4.1.punktam, tad tas maksā Pasūtītājam līguma sodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā
no līgumā noteiktajām kopējām Līguma izmaksām par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10%
(desmit procentiem) no līgumā noteiktajām kopējām Līguma izmaksām. Turpmākie norēķini notiek pēc
līgumsoda nomaksas.
7.7. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to vienojoties rakstiski.
7.8. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šajā Līgumā paredzēto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu
izpildi nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) rezultātā. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi,
katra Puse, cik ātri vien iespējams paziņo otrai Pusei par šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un
apspriež šī Līguma pārtraukšanas un/ vai izbeigšanas iespēju, vienojoties par savstarpējiem norēķiniem.
7.9. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu, par to brīdinot vismaz 15 (piecpadsmit) dienas
iepriekš gadījumā, ja otra Puse atkārtoti nepilda šajā līgumā noteiktās saistības.
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8.KONTAKTPERSONAS
8.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses ir Gatis Griezītis___________________________.
8.2. Kontaktpersona no Izpildītāja puses ir Jānis Laufmanis,_________________________.
9.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā uz trim lapām, pa vienam eksemplāram katrai
Pusei, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā līgumā izdarāmi rakstveidā, tie jāparaksta abām Pusēm, un
pēc tam tie kļūst par tā neatņemamu daļu.
9.3. Puses atzīst, ka šis līgums ir jāregulē, jāinterpretē un jāizskaidro saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti, lai teksts būtu labāk salasāms, un tie nav
izmantojami tā interpretēšanai un skaidrošanai.
9.4. Mainoties Pušu statusam, juridiskajām adresēm, nosaukumam, norēķinu kontam, kontaktpersonām,
tas jāpaziņo otrai Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas vai rašanās brīža.
Paziņojums jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai jāizsniedz personīgi pret parakstu. Šāds paziņojums
otrai Pusei ir saistošs no tā saņemšanas brīža. Puse, kura šo noteikumu nav pienācīgi izpildījusi, atbild par
visiem tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
9.5.Izpildītājs un Pasūtītājs ar saviem parakstiem apliecina, ka viņiem ir saprotams šī līguma saturs,
nozīme un sekas, tie atzīst šo līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to parakstīt.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs: 42103030247
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.G.B."
Reģistrācijas numurs: 40003270444
Adrese: Gustava Zemgala gatve 64 - 6, Rīga, LV1039

Gatis Griezītis

Jānis Laufmanis
z.v.

z.v.
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