Līgums
LGS Nr. 02/18/92
Izpildītāja Līguma Nr. 20-2018
par izmaiņu un papildinājumu veikšanu
Lotus Notes elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā IMPULSS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tieto Latvia”, vienotais reģistrācijas Nr.40003193130,
turpmāk tekstā – Izpildītājs, valdes priekšsēdētājas Valērijas Vārnas un valdes locekļa Āra Kakstāna
personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr.40003038621,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes locekļa Elmāra Švēdes
personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no otras puses (abi kopā vai
atsevišķi saukti par Pusēm), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Līgums nosaka kārtību kādā Pasūtītājs var pasūtīt Lotus Notes elektroniskās dokumentu vadības
sistēmas IMPULSS (turpmāk – Sistēma) izmaiņu un papildinājumu izstrādes (turpmāk viss kopā –
Izstrāde) pakalpojumus.

1.2.

Izpildītājs apņemas sniegt pasūtītos Izstrādes pakalpojumus saskaņā ar Līgumā noteiktajā kārtībā
noformētiem atsevišķiem pasūtījumiem. Pasūtītājs apņemas apmaksāt saņemtos Izstrādes
pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.

Līgumcena, Izstrādes darbu samaksa un apmaksas kārtība

2.1.

Puses vienojas, ka kopējā līguma summa bez PVN tiek noteikta līdz 41 000,00 EUR (četrdesmit
viens tūkstotis euro un 00 centi). Vienas speciālista darba stundas izmaksas (cilvēkstundas likme),
neskaitot PVN, tiek noteikta 40,00 EUR (četrdesmit euro un 00 centi). Pasūtītājam nav pienākums
pasūtīt Izmaiņu pieprasījumus šajā punktā noteiktās kopējās līguma summas apjomā.

2.2.

Pēc attiecīgā Pasūtījuma vai tā atsevišķu posmu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstītu
darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ja vien atsevišķajā Pasūtījumā nav
noteikts citādi.

2.3.

Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas
jānosūta Izpildītājam parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts vai motivēts darbu
pieņemšanas atteikums. Ja Pasūtītājs iepriekšminētajā 5 (piecu) darba dienu laikā nenosūta
Izpildītājam parakstītu darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī motivētu darbu pieņemšanas
atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs visus Izpildītāja veiktos programmatūras Izstrādes darbus ir
pieņēmis un Pasūtītājam iesniegtais darbu nodošanas – pieņemšanas akts ir abpusēji parakstīts.

2.4.

Pasūtītāja motivēta darbu pieņemšanas atteikuma gadījumā Puses sastāda divpusēju aktu ar
trūkumu, papildus darbu un to izpildes termiņu uzskaitījumu. Aktā uzskaitītos darbus Izpildītājs
veic, kā arī citus darbu pieņemšanas procesā konstatētos trūkumus novērš par saviem līdzekļiem.
Pielīgto darbu izpildes termiņa pagarināšana šādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda par
darbu izpildes nokavējumu samaksas.

3.
3.1.

Darbu izpildes un nodošanas – pieņemšanas kārtība
Līguma darbības laikā Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vienojas par konkrēto Sistēmas Izstrādes
darbu, to novērtējumu cilvēkdienās, uzsākšanas un pabeigšanas termiņu, un pārējiem ar Izstrādes

darbu izpildi saistītajiem noteikumiem. Sistēmas Izstrāde notiek saskaņā ar Līguma 3.pielikumā
noteikto pieteikumu apstrādes procedūru.
3.2.

Pasūtījums slēdzams rakstveidā un tajā tiek noteikts veicamo darbu saturs un apjoms, izpildes
termiņš un vieta, līgumcena un tās apmaksas kārtība, Izstrādes izpildes rezultāti (nodevumi),
tehniskās prasības, kā arī citi noteikumi un nosacījumi, kurus Līdzēji uzskata par būtiskiem un par
kuriem Līdzēji panākuši iepriekšēju vienošanos. Pasūtījums tiek abpusēji parakstīts un kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.3.

Pēc katra Pasūtījuma izpildes Pasūtītājam tiks iesniegts parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas
akts 2 (divos) eksemplāros, ja vien atsevišķajā Pasūtījumā nav noteikts citādi, kas būs par pamatu
rēķina iesniegšanai un samaksas veikšanai.

3.4.

Jebkuri Sistēmas Izstrādes darbi uzskatāmi par nodotiem un izpildītiem atbilstoši Līguma
noteikumiem un saskaņotajos termiņos ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas attiecīgu
nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.5.

Pasūtītājs Līguma izpildes ietvaros apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Līguma 2.pielikumā
uzskaitītajiem resursiem (aparatūra, darbaspēks un pakalpojumi).

4.

Izstrādes pakalpojumu apmaksas kārtība

4.1.

Katra atsevišķa Pasūtījuma vai tā atsevišķu posmu izpildes līgumcena tiek saskaņota, Līdzējiem
vienojoties rakstveidā.

4.2.

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu pēc attiecīgā Pasūtījuma vai tā posmu nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, ja vien atsevišķajā Pasūtījumā nav noteikts citādi.

4.3.

Rēķinu Izpildītājs sagatavo elektroniski un nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi lgs@lgs.lv.

4.4.

Pasūtītājs apmaksā visus uz Līguma pamata izrakstītos rēķinus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
to saņemšanas brīža.

5.

Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

5.1.

Šī Līguma izpildei katrs no Līdzējiem nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir
pārraudzīt un sekot Līguma pienācīgai izpildei no Līdzēju puses. Pasūtījuma izpildes ietvaros
Līdzēji var vienoties par papildus sava pārstāvja nozīmēšanu, kuru pienākums būtu pārraudzīt un
sekot attiecīgā Pasūtījuma izpildei.

5.2.

Šī Līguma izpildes ietvaros visa oficiālā sarakste, paziņojumi un informācija nogādājama personīgi
vai sūtāma otrai Pusei pa pastu, elektronisko pastu vai telefaksu šādām Pušu kontaktpersonām:

5.2.1.

Pasūtītāja pārstāvis - Tehniskā nodrošinājuma departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vadītāja vietnieks Eduards Agapitovs, 67300782, eduards.agapitovs@lgs.lv, vai viņa prombūtnes
laikā - Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Igors Matosovs, 67300833,
Igors.Matosovs@lgs.lv.

5.2.2.

Izpildītāja pārstāvis – projekta vadītājs Marģers Ziņģis, 67510659, margers.zingis@tieto.com;

5.3.

Šī Līguma izpildes ietvaros 5.2.punktā minētie pārstāvji tiek pilnvaroti saskaņot un parakstīt darbu
nodošanas – pieņemšanas aktus par Pasūtījumu izpildi.

5.4.

Pārstāvju nomaiņas vai papildus pārstāvja nozīmēšanas gadījumā otra Puse par to tiek nekavējoties
informēta.
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6.

Pušu tiesības un pienākumi

6.1.

Iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, Izpildītāja personālam ir tiesības izmantot Pasūtītāja tehnisko un
sistēmu nodrošinājumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar šo Līgumu noteikto Izpildītāja saistību
veikšanai. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus un ir pilnā
mērā atbildīgs Pasūtītājam un trešajām personām par to neievērošanas rezultātā izraisītajām sekām.

6.2.

Pasūtītājs pēc Izpildītāja pamatota rakstiska pieprasījuma sniedz Izpildītājam papildus informāciju,
ko tieši neparedz šis Līgums, ja tā nepieciešama šī Līguma izpildei un tās izpaušana nepārkāpj citas
spēkā esošas vienošanās ar trešajām personām.

6.3.

Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi,
tad otra Līdzēja saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu.
Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums
iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

6.4.

Līgums attiecas uz konkrētajiem Līdzējiem, un neviens no Līdzējiem tajā pielīgtos pienākumus un
tiesības nevar piešķirt vai kā citādi pilnībā vai daļēji nodot trešajām personām bez otra Līdzēja
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

6.5.

Izpildītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām juridiskām personām, lai izpildītu daļu no veicamā darba
apjoma. Šajā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par
savējo, kā arī par to, lai apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Līguma noteikumus attiecībā uz
konfidencialitāti.

7.

Līdzēju atbildība

7.1.

Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam
radušies šī Līguma izpildes ietvaros pasūtīto un tam piegādāto Sistēmas izmaiņu izmantošanas
rezultātā.

7.2.

Pasūtītājs nav atbildīgs par Sistēmas nefunkcionēšanu, kas radusies pēc šī Līguma izpildes, ja
Izpildītājs ir veicis visus šinī Līgumā paredzētos Sistēmas uzturēšanas darbus.

7.3.

Izpildītājs ir atbildīgs tikai par Pasūtītāja tiešajiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies
Izpildītājam pārkāpjot Līguma noteikumus. Jebkurā gadījumā, kopējs atbildības apmērs nedrīkst
pārsniegt 100% (viens simts procentu) no apmaksātās līguma summas.

7.4.

Saistību savlaicīgas neizpildīšanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu
0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no šī Līguma līgumcenas par katru Pasūtītāja saistību
savlaicīgas neizpildīšanas dienu. Kopējais līgumsoda apmērs šī Līguma izpildes ietvaros nedrīkst
pārsniegt 10% (desmit procentus) no šī Līguma līgumcenas.

7.5.

Saistību savlaicīgas neizpildīšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu
0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no šī Līguma līgumcenas par katru Izpildītāja saistību
savlaicīgas neizpildīšanas dienu. Kopējais līgumsoda apmērs šī Līguma izpildes ietvaros nedrīkst
pārsniegt 10% (desmit procentus) no šī Līguma līgumcenas.

7.6.

Neskatoties uz augstākminēto, atbildības ierobežojums nav piemērojams zaudējumiem, kas
radušies jebkuras Puses ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā.

8.
8.1.

Autortiesības
Pasūtītājam, ar brīdi, kad tas šī Līguma izpildes ietvaros ir pilnībā norēķinājies ar Izpildītāju, tiek
piešķirta vienkāršā licence uz neierobežotu laiku un tiesības bez papildus samaksas veikšanas lietot
šī Līguma izpildes rezultātā izstrādāto un Pasūtītājam piegādāto Sistēmu. Pasūtītājs nav tiesīgs
reproducēt, translēt, adaptēt vai jebkādā citādā veidā pārveidot Sistēmu.
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8.2.

Visi programmatūrā Pasūtītāja ievadītie un programmatūras darba rezultātā iegūtie dati visos to
formātos ir Pasūtītāja ekskluzīvs īpašums.

8.3.

Pasūtītājam saglabājas autora mantiskās tiesības uz jebkuriem dokumentiem, materiāliem, datiem
vai citu informāciju, kura ir tikusi izmantota šī Līguma izpildes ietvaros un uz kuru Pasūtītājam ir
bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms šī Līguma spēkā stāšanās brīža.

9.

Konfidencialitātes nosacījumi

9.1.

Līdzēji apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju
par otru Līdzēju vai tā uzņēmumu, ko Līdzēji ieguvuši Līguma izpildes gaitā, izņemot
Līguma 9.3.punktā noteiktajos gadījumos. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan
arī 3 (trīs) gadus pēc šī Līguma darbības termiņa izbeigšanas.

9.2.

Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas sniegt informāciju sava uzņēmuma darbiniekiem tikai
nepieciešamības gadījumā un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma izpildei.

9.3.

Līdzējs ir tiesīgs izpaust no otra Līdzēja saņemto konfidenciālo informāciju vienīgi tiesību aktos
noteiktajā kārtībā, gadījumos un apjomā.

10.

Nepārvarama vara (Force Majeure)

10.1.

Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem
notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.c., kas notikuši pēc Līguma
slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku.

10.2.

Līdzējs, kura saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties brīdina otru Līdzēju personīgi,
telefoniski un rakstiskā veidā par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, prognozējamo ilgumu un
vienojas par tālāko sadarbības veidu.

10.3.

Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas
institūcijas atzinumu.

11.

Citi noteikumi

11.1.

Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no šī Līguma
pantiem no vienas puses, un uz šī Līguma pamata veiktā Pasūtījuma datos, noteikumos vai
nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur attiecīgā Pasūtījuma punkti, ir noteicošā.

11.2.

Jebkuri starp Līdzējiem radušies strīdi tiks risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek
panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

11.3.

Jebkādas izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā un Pasūtījumos izdarāmi, noformējot rakstveida
vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4.

Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu
juridisku spēku, pa vienam katram no Līdzējiem.

12.
12.1.

Līguma termiņš un pušu juridiskās adreses
Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pirmā no šādu
nosacījumu iestāšanās brīdim:

12.1.1. šī Līguma izpildes ietvaros visu pasūtīto un izpildīto Sistēmas Izstrādes darbu kopsumma ir
sasniegusi EUR 41 000,00 (četrdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi) bez PVN;
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12.1.2. ir pagājuši 2 (divi) kalendārie gadi no šī Līguma noslēgšanas brīža (tomēr Pusēm saglabājas
pienākums izpildīt visus līdz tam pasūtītos un saskaņotos Sistēmas Izstrādes darbus (Pasūtījumus)
un veikt savstarpējos norēķinus);
12.2.

Līguma darbība priekšlaicīgi var tikt pārtraukta, ja Puses savstarpēji rakstiski par to vienojas.

12.3.

Puses ir tiesīgas vienpusēji pārtraukt šī Līguma darbību par to vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās
dienas iepriekš rakstveidā paziņojot otrajai Pusei. Līdz Līguma pārtraukšanas brīdim Pušu
saskaņotie un apstiprinātie Sistēmas Izstrādes darbi paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei, un
Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski veiktajiem Sistēmas Izstrādes darbiem.

12.4.

Līgumam tiek pievienoti un ir tā būtiskas sastāvdaļas:
1. Pielikums – EDVS IMPULSS apakšsistēmu uzskaitījums uz 1 (vienas) lapas;
2. Pielikums – Pasūtītāja piegādes sfēra uz 1 (vienas) lapas;
3. Pielikums – Izmaiņu pieprasījumu apstrādes procedūra uz 2 (divām) lapām;
4. Pielikums – Programmatūras piegāde uz 1 (vienas) lapas;
5. Pielikums – Sistēmas ekspluatācijas vides tehniskās prasības uz 1 (vienas) lapas;
6. Pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.
Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053,
PVN Reģ. Nr. LV 40003038621
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

SIA „Tieto Latvia”
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039
PVN Reģ. Nr. LV 40003193130
Banka: Danske Bank Plc.
SWIFT: DABAFIHH
Konts: FI3180132710016803

____(paraksts)______ D.Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs
_____(paraksts)______ E.Švēde
Valdes loceklis
2018. gada 18.jūnijā,
Mārupes novadā

____(paraksts)_______ V.Vārna
Valdes priekšsēdētāja
____(paraksts)________ Ā.Kakstāns
Valdes loceklis
2018. gada 11.jūnijā,
Rīgā
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