LĪGUMS Nr. 02/18/193
(SIA „Tieto Latvia” līguma Reģ. Nr. 25-2018)
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003038621, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa personā un
valdes locekļa Elmāra Švēdes personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes
pilnvarojumu, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tieto Latvia”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003193130, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētājas Valērijas Vārnas personā
un valdes locekļa Āra Kakstāna personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses,
turpmāk kopā un atsevišķi līguma tekstā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt elektroniskās dokumentu vadības sistēmas
IMPULSS, turpmāk tekstā – Sistēma, uzturēšanu 2 (divus) gadus - laika posmā no 2019.gada
1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši Līguma
noteikumiem un Finanšu piedāvājumam (1.pielikums), Tehniskajai specifikācijai
(2.pielikums) un Tehniskajam piedāvājumam (3.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā Līguma summa ir 36 840.00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro
un nulle centi), neieskaitot PVN.
2.2. Apmaksu Pasūtītājs veic reizi ceturksnī, ieskaitot Līgumā norādītajā Izpildītāja kontā 4 605.00
euro (četri tūkstoši seši simti pieci euro un nulle centi), neieskaitot PVN.
2.3. Izpildītājs par katru ceturksni līdz esošā ceturkšņa pirmā mēneša 10.(desmitajam) datumam
piestāda Pasūtītājam rēķinu par Sistēmas uzturēšanu. Rēķinu Izpildītājs sagatavo elektroniski un tas
ir derīgs bez paraksta (turpmāk – e-rēķins). Izpildītājs e-rēķinu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi
lgs@lgs.lv un tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs ir saņēmis e-rēķinu
datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pasūtītāja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par
e-rēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
2.4. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa
standarta likmi, kuru Pasūtītājs maksā papildus un vienlaicīgi ar ceturkšņa maksājumiem.
2.5. Pasūtītājs veic rēķina apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 2.3.punktā minētā
rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
2.6. Ja Pasūtītājs Līguma darbības laikā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc katra 1.1.punktā minēto
uzturēšanas darbu sniegšanas mēneša beigām neiesniedz Izpildītājam rakstisku motivētu
uzturēšanas darbu pieņemšanas atteikumu, tad tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir sniedzis attiecīgā
mēneša uzturēšanas pakalpojumus atbilstoši visām Līguma prasībām.
2.6. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiks aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. LĪGUMA IZPILDES UN
DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Uzturēšanai pakļautās Sistēmas programmatūras uzskaitītas Līguma 2. un 3.pielikumā.
3.2. Sistēmas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar šī Līguma 2. un 3.pielikumā noteikto kārtību.
3.3. Sistēmas ekspluatācijas vides tehniskās prasības ir noteiktas Līguma 3.pielikumā.
3.4. Sistēmas izmaiņu pieprasījuma apstrāde ir noteikta Līguma 2.un 3.pielikumā.
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3.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja personālam pieeju datoru sistēmām, materiāliem, Pasūtītāja
personālam un informācijai, kas nepieciešama šajā Līgumā paredzēto uzturēšanas darbu veikšanai.
3.6. Izpildītāja personālam ir tiesības izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ja
tas ir nepieciešams Sistēmas uzturēšanai un izmaiņu piegādei. Šajā gadījumā Izpildītājs apņemas
pilnībā ievērot Pasūtītāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus.
3.7. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina telpas un darba apstākļus, ieskaitot telefonu,
Izpildītāja personālam produkcijas piegādes un instalācijas laikā. Pasūtītājs nodrošina sava
personāla (administratoru, speciālistu) pieejamību šajā periodā.
3.8. Pēc Līgumā paredzēto Sistēmas uzturēšanas darbu veikšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
parakstītu darbu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
3.9. Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža
jānosūta Izpildītājam parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts vai motivēts darbu
pieņemšanas atteikums.
3.10. Pasūtītāja motivēta darbu pieņemšanas atteikuma gadījumā Pusēm jānoformē divpusējs akts
ar nepieciešamo papildus Sistēmas uzturēšanas darbu un to izpildes termiņu uzskaitījumu.
3.11. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža
neiesniedz Izpildītājam motivētu darbu pieņemšanas atteikumu, tad visi šī Līguma ietvaros veiktie
Sistēmas uzturēšanas darbi tiek uzskatīti par veiktiem atbilstoši visām Līguma un Pasūtītāja
prasībām, Pasūtītājs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Izpildītāju par Sistēmas uzturēšanā
veiktajiem darbiem un to izpildes termiņiem, un tiek uzskatīts, ka attiecīgais darbu nodošanas pieņemšanas akts ir parakstīts 10 (desmitajā) dienā pēc tā iesniegšanas Pasūtītājam.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1.
Par ar Līgumu uzņemto saistību neizpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no ceturkšņa maksājuma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no kopējās Līguma summas.
4.2.
Par Līgumā noteiktās samaksas termiņa kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās Līguma summas.
4.3.
Jebkura no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kuru
cēlonis ir vainīgās Puses Līguma noteikumu nepildīšana vai pārkāpšana. Puses vienojas, ka vainīgās
Puses kopējs tiešo zaudējumu atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt Līguma kopējo summu ar
pievienotās vērtības nodokli.
4.4.
Neviena no Pusēm nav atbildīga par otras Puses netiešajiem zaudējumiem (ieskaitot
zaudētus ietaupījumus, zaudētu peļņu, pakalpojumu aizvietošanas zaudējumus) pat ja iepriekš
brīdināta par šādu zaudējumu iespējamību.
4.5.
Neskatoties uz augstākminēto, atbildības ierobežojums nav spēkā:
4.5.1. zaudējumiem, kas nodarīti ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā;
4.5.2. fizisku personu ievainojumiem vai īpašuma bojājumiem;
4.5.3. zaudējumiem, kas radušies Līguma norādīto konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu
rezultātā;
4.5.4. zaudējumiem par trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
4.6.
Pasūtītājs ir atbildīgs par rezerves kopiju veidošanu tā datiem un failiem un par šādas
rezerves kopiju atbilstību. Izpildītājs nav atbildīgs par datu vai failu bojājumiem, nozaudēšanu vai
izmaiņām un izmaksām, kas rodas, atjaunojot šādus datus.
4.7.
Pasūtītājs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Izpildītāju par Sistēmas nefunkcionēšanu,
kas radusies pēc šī Līguma izpildes, ja Izpildītājs ir veicis visus šajā Līgumā paredzētos Sistēmas
uzturēšanas darbus un to kvalitāte nav bijusi par pamatu Sistēmas nefunkcionēšanai.
5. IZMAIŅU VEIKŠANA UZTURAMAJĀ SISTĒMĀ
5.1. Sistēmā, var tikt veiktas izmaiņas saskaņā ar kārtību, kas aprakstīta Līguma 2. un 3.pielikumā.
5.2. Izmaiņu pieprasījumiem ir jābūt noformētiem rakstveidā un tos var pieteikt kā Pasūtītājs, tā
Izpildītājs.
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5.3. Izmaiņas Sistēmā tiek veiktas tikai pēc tam, kad abas Puses ir akceptējušas Sistēmas izmaiņu
nepieciešamību un savā starpā vienojušās par izmaiņu apjomu, to izstrādes grafikiem un izstrādes
izmaksām.
6. LĪGUMA PĀRVALDĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS
6.1. Šī Līguma izpildei katra no Pusēm ieceļ savu pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un sekot
Līguma izpildei, un informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pārstāvjiem nav tiesību veikt
izmaiņas Līgumā. Pārstāvja nomaiņas gadījumā par to nekavējoties tiek informēta otra Puse.
6.2. Pasūtītāja pārstāvis Līguma 6.1.punta izpildei ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta
Informācijas tehnoloģiju nodaļas Informācijas sistēmu uzturētājs Ņikita Rudakovs (tālr.:
+371 67300882, e-pasts: Nikita.Rudakovs@lgs.lv) vai Maksims Vasiļjevs (tālr.: +371 67300784,
e-pasts: Maksims.Vasiljevs@lgs.lv).
6.3. Izpildītāja pārstāvis Līguma 6.1.punta izpildei ir projekta vadītājs Marģers Ziņģis (tālr.:
+371 26472137, e-pasts: Margers.Zingis@tieto.com).
7. PAPILDINĀJUMI UN REZERVES KOPĒŠANA
7.1. Pasūtītājam ir tiesības papildināt uzturamo Sistēmu ar citiem produktiem, kā arī lietot citus
rīkus un materiālus, ja vien tas nekādā veidā negatīvi neierobežo/neietekmē uzturamo Sistēmu, kā
rezultātā Izpildītājs nevar pienācīgi pildīt savas ar šo Līgumu uzņemtās līgumsaistības.
7.2. Pasūtītājs pats ir atbildīgs par Sistēmu pareizu ekspluatāciju un Pasūtītājam pašam jāveic visa
nepieciešamā Sistēmas un datu rezerves kopēšana.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Ja kāda
no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī Puse pierāda nepārvaramas varas apstākļu
pastāvēšanu.
8.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija,
dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas līgumslēdzēju pušu iespējamās kontroles un
ietekmes robežās un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
8.3. Tā Līgumslēdzēju Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ārkārtēja rakstura apstākļu
darbību, par tiem nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Līgumslēdzēju pusei, norādot iespējamo
saistību izpildes termiņu.
8.4. Ja ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 60 (sešdesmit)
dienām, katrai no Līgumslēdzēju pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums tiek
izbeigts šādā kārtā, ne vienai no Līgumslēdzēja Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Līgumslēdzēju
Puses zaudējumu atlīdzību.
9. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Izpildītājs apņemas veikt Sistēmas uzturēšanas darbus atbilstoši visām šī Līguma prasībām,
un Pasūtītājs apņemas apmaksāt šo darbu veikšanu, saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību.
9.2. Pasūtītājs nodrošina tehnisko un sistēmas programmatūras nodrošinājumu atbilstoši Sistēmas
ekspluatācijas vides tehniskajām prasībām, kas noteiktas šī Līguma 2.un 3.pielikumā.
9.3. Pasūtītājs sniedz Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju, kas pēdējam nepieciešama šī
Līguma pienācīgai izpildei.
9.4. Izpildītājs ir tiesīgs slēgt Līgumus ar citām fiziskām un juridiskām personām, lai izpildītu
daļu no Sistēmas uzturēšanā veicamo darbu apjoma. Šajā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par
apakšuzņēmēja veikumu tādā pašā mērā kā par savējo.
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9.5. Ja uzturamā Sistēma kļūst nefunkcionējoša šī Līguma 7.1. un 7.2. punktā minēto noteikumu
neievērošanas rezultātā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam Sistēmas atjaunošanu. Šajā
gadījumā Pasūtītājs sedz Izpildītājam visus ar to saistītos izdevumus.
9.6. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi,
tad otras Puses saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laika posmu.
Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums
iesniegt dokumentus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
9.7. Izpildītājam ir tiesības, ievērojot Publiskā iepirkuma likumā noteiktās prasības un kārtību,
veikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus Izpildītāja personāla un
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
9.8. Gadījumos, kad ir nepieciešama Pasūtītāja piekrišana Izpildītāja personāla vai
apakšuzņēmēja nomaiņai, kā arī papildus Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanā
Līguma izpildē Pasūtītājs pieņem lēmumu ne ilgāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā, pēc tam, kad ir
saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu.
10. KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI
10.1. Puses apņemas neizpaust jebkādu informāciju par otru Pusi vai tā uzņēmumu, ko Puses
ieguvušas šī Līguma izpildes gaitā bez otras Puses rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 10.2.
punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan arī 3 (trīs)
gadus pēc tam.
10.2. Ja Līguma 10.1.punktā minēto konfidenciālo informāciju pieprasa Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir normatīvajos aktos noteiktas tiesības,
jebkurai Pusei ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otrās Puses iepriekšējas atļaujas.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, Līguma 1.1.punktā minētais
Pakalpojums tiek nodrošināts no 2019. gada 1.janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim.
11.2. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai atsevišķu punktu izpratnē,
tiek risināti sarunu ceļā, fiksējot abu Pušu nostāju protokolā. Ja tas 4 (četru) nedēļu laikā neizdodas,
katra no Pusēm ir tiesīga ierosināt strīdu izskatīt Latvijas Republikas tiesu iestādēs.
11.3. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi abpusēji vienojoties un noformējot
vienošanos par grozījumiem Līgumā, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.4. Jebkura Puse var vienpusēji pārtraukt šī Līguma darbību par to rakstiski informējot otru Pusi
vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Pusēm ir pienākums veikt
savstarpējos norēķinus par faktiski veiktajiem darbiem uz attiecīgo Līguma pārtraukšanas brīdi.
11.5. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no
Līguma izpildes, 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.
11.6. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.7. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 5 (pieci) lapām un parakstīts 2 (divi) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
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12. LĪGUMA PIELIKUMI
12.1. 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas.
12.2. 2.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 3 (trīs) lapām.
12.3. 3.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 4 (četri) lapām.
13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

SIA „Tieto Latvia”
Gustava Zemgala gatve 76,
Rīga, LV-1039
PVN reģ. Nr. LV40003193130
Danske Bank Plc
Kods: DABAFIHH
Konta Nr.: FI3180132710016803

paraksts
_____________________ D.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

paraksts
______________________ V.Vārna
Valdes priekšsēdētāja

paraksts
_____________________ E.Švēde
valdes loceklis

paraksts
______________________ Ā.Kakstāns
valdes loceklis

Mārupes novadā, 2018.gada 27.decembrī

Rīgā, 2018.gada 20.decembrī
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