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UZ MUMA L GUMS Nr. __________ 

par juridisko pakalpojumu sniegšanu 

R zekn  2016. gada 2. septembr  

Imants Gaiduļs, personas kods < personas kods > (turpmāk – Izpild tājs), no vienas puses, un 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģ. Nr. 42403026217 (turpmāk – Pasūt tājs), kuru 

pārstāv valdes locekle Diāna Zirni a, kas darbojas uz statūtu un pilnvarojuma pamata, no otras 
puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk ar  – Puses, 

nosl dz sekojošu l gumu (turpmāk – L gums): 

1. L GUMA PRIEKŠMETS, TERMIŅŠ 

1.1. Pasūt tājs uzdod, bet Izpild tājs sniedz Pasūt tājam sekojošus juridiskos pakalpojumus 
SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” darb bas nodrošināšanā: izstrādāt Pasūt tāja saimnieciskajai 
darb bai nepieciešamos l gumu projektus, izskat t un saska ot sagatavotos l gumu projektus; 
sniegt konsultācijas saist bā ar Pasūt tāja saimnieciskajai darb bai nepieciešamo l gumu izpildes 
kontroli un darbu pie emšanu; pārstāv t Pasūt tāja intereses valsts un pašvald bu institūcijās, 
komercsabiedr bās, t.sk. sagatavot un iesniegt š  uzdevuma izpildei nepieciešamos dokumentus 
min tajās iestād s. 

1.2. Izpild tājs sniedz juridiskos pakalpojumus saska ā ar kvalitātes pras bām, kas Ministru 
kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatpras bām un Profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualiz šanas kārt bu” izvirz tas juriskonsulta profesijai (profesijas 

kods – 2619 01). Izpild tājs sniedz konsultācijas civilprocesā, administrat vajā procesā, 
disciplinārlietās, publisko un starptautisko ties bu jomā, kas saist tas ar materiālo un procesuālo 
ties bu normu piem rošanu, tiesu prakses izmantošanu, izstrādā juridiskos dokumentus, pārstāv 
Pasūt tāju valsts pašvald bu un tiesu iestād s. 

1.3. Pildot amata pienākumus š  L guma ietvaros, Izpild tājs nepie em patstāv gus l mumus, 
kā ar  neveic uzraudz bas, kontroles, izzi as vai sod šanas funkcijas un nevar tikt uzskat ts par 
Pasūt tāja amatpersonu likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darb bā” 
izpratn . 

1.4. Izpild tājs sagatavo Pasūt tāja v stuļu, izzi u, piepras jumu un l mumu projektus kas 
pašniekam un būvuz m jam vai darbuz m jiem, Pasūt tāja uzdevumā tiekas vai sazinās 

telefoniski un elektroniski ar būvuz m ju un darbuz m jiem, sagatavo garantijas termi ā 
atklāto defektu nov ršanas piepras jumus, p c piepras juma apseko objektu defektu nov ršanas 

laikā un p c darbu pabeigšanas. 

1.5. L gums stājas sp kā tā abpus jas parakst šanas br d  un ir sp kā 12 m nešus vai l dz 
br dim, kad tiek veikti pakalpojumi par L gumā noteikto kop jo l gumcenu. 

1.6. Plānotais pakalpojuma sniegšanas apjoms ir 15 stundas ned ļā. 

Nosl gts saska ā ar iepirkumu AK 2016/15 

1.9.1/62 
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2. PUŠU SAIST BAS 

2.1. Izpild tājs ir saimnieciskās darb bas veic js – fiziskā persona, kas reģistr jusies Valsts 
ienākumu dienestā kā nodokļu maksātājs, – un pats veic visu likumā paredz to nodokļu 
nomaksu. 

2.1. Izpild tājam ir saistoši R zeknes pils tas domes 2013. gada 9. decembra amatu 

savienošanas atļaujā Nr. 3.1.2.31/2175 noteiktie ierobežojumi. 

2.2. Darbu veikšanā Izpild tājs ap emas iev rot profesionālās uzved bas un tikas normas, 
iev rot konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām š  L guma izpildes gaitā no Pasūt tāja 
iegūto informāciju. 

2.3. Izpild tājam ir ties bas piepras t un sa emt no Pasūt tāja darbu izpildei nepieciešamo 
informāciju un materiālus (dokumentus, pārskatus u.c.), citu personu sagatavotos l gumu un 
citu dokumentu projektus. 

2.4. Pasūt tājs inform  Izpild tāju par apstākļiem, kas trauc  vai var tu trauc t darbu veikšanu 
un pakalpojumu sniegšanu, desmit darba dienu laikā p c š  L guma nosl gšanas vai desmit 
darba dienu laikā p c br ža, kad Pasūt tājs ir uzzinājis par šādu apstākļu esam bu. 

2.5. Pasūt tājs sniedz norādes par veicamajiem darbiem un/vai ierašanās nepieciešam bu 
telefoniski vai elektroniski. 

2.6. Izpild tājs nav atbild gs par veikto darbu un sniegto pakalpojumu nepienāc gu kvalitāti, 
kura radusies Pasūt tāja nodotās informācijas nepiln bu rezultātā. 

2.7. Ja tiek main ts darba apjoms un L guma termi i vai nor ķinu kārt ba, abas Puses vienojas 
par izmai ām, sastādot atsevišķu vienošanos. 

3. L GUMA SUMMA UN NOR ĶINU KART BA 

3.1. Par L guma 1.1. - 1.4. punktos min tajiem darbiem Pasūt tājs izmaksā Izpild tājam 
atl dz bu EUR 5991,21 (pieci tūkstoši devi i simti devi desmit viens eiro un 21 cents) apm rā.  

3.2. Vienas pakalpojuma sniegšanas stundas cena tiek noteikta EUR 7,66 (septi i eiro un 66 
centi) apm rā. 

3.3. Pasūt tājs nor ķinās par faktiski veikto darbu apjomiem uz abpus ji parakst tu darbu 
pie emšanas – nodošanas aktu pamata. Ja darbi ir pie emti, samaksa par kārt jā m nes  veikto 
darbu tiek veikta ar pārskait jumu 5 (piecu) darba dienu laikā p c r ķina iesniegšanas. 

3.4. Izpild tājs ne retāk kā reizi divos m nešos iesniedz darbu pie emšanas aktus par faktiski 
izpild tajiem darbiem, norādot ar  pakalpojuma sniegšanas ilgumu stundās, un r ķinu apmaksai.  

3.5. Puses piekr t sagatavot un sa emt vai nosūt t r ķinus tikai elektroniskā formā. Puses 
piekr t, ka šādam elektroniski sagatavotam r ķinam nav nepieciešams paraksts (pašroc gs vai 
drošais elektroniskais) un ka tas var kalpot kā ār jais attaisnojuma dokuments likuma “Par 
grāmatved bu” 7.1 panta izpratn , ja r ķini tiek sūt ti no/uz sekojošām Pušu elektroniskā pasta 
adres m: pasutitaja.adrese@adrese.lv (Pasūt tājs), izpilditaja.adrese@gmail.com (Izpild tājs).  

3.6. Pasūt tājs pie em darbus 5 (piecu) darba dienu laikā p c Izpild tāja iesniegto ikm neša 
nodošanas – pie emšanas aktu sa emšanas, tos parakstot, vai šajā termi ā iesniedz pamatotus 
iebildumus par attiec gajā m nes  veiktajiem darbiem. Iebildumu iesniegšanas gad jumā akts 
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tiek parakst ts p c šo iebildumu nov ršanas. Gad jumā, ja min tajā termi ā Pasūt tājs 
neparaksta nodošanas – pie emšanas aktu un nav iesniedzis Izpild tājam iebildumus par 
attiec gajā m nes  veiktajiem darbiem, tiek uzskat ts, ka Pasūt tājs attiec gos darbus ir pie mis. 

3.7. Ja Pasūt tājs ir nokav jis L gumā noteikto samaksas termi u, Izpild tājam ir ties bas 
piepras t l gumsodu 0,5% par katru nokav to dienu no L guma summas, bet ne vairāk kā 10% 
(desmit procentus) no L guma summas. 

3.8. Ja Izpild tāja vainas d ļ pakalpojumi netiek sniegti savstarp ji saska otā termi ā, tad 
Izpild tājs maksā Pasūt tājam soda naudu 0,1% (vienas desmitās daļas) apm rā no L guma 
summas par katru nokav to dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no L guma summas. 

3.9. Par pienākuma neizpildi L gumā noteiktajā laikā ierasties objektā Izpild tājs maksā 
l gumsodu apm rā, kas vienāds ar pakalpojuma sniegšanas stundas cenu. L gumsods 
apr ķināms par katru kav juma stundu, bet ne vairāk kā 400 EUR par vienu gad jumu. 

3.10. Šajā L gumā min tā l gumsoda samaksa neatbr vo Puses no saist bu izpildes pienākuma. 

4. PAŠIE NOSAC JUMI 

4.1. L guma darb bas laikā nav paredz ta apakšuz m ju piesaiste.   

4.2. Reaģ šanas laiks uz Pasūt tāja pras bām, t.sk. p c piepras juma nodrošinot personisku 
ierašanos, – darbdienās un darba laikā 4 stundas, br vdienās un sv tku dienās 24 stundas. 

4.3. Ar šo L gumu Izpild tājs tiek pilnvarots apliecināt tādu Pasūt tāja lietved bā esošu 

dokumentu atvasinājumu pareiz bu, kuru sagatavojis Izpild tājs vai kuri nodoti Izpild tājam 

darbam (saska ošanai, izv rt šanai, labošanai u.tml.) š  L guma ietvaros. 

4.4. Izpild tājs sniedz pakalpojumu ar saviem darba r kiem un ier c m, tai skaitā izmantojot 
savu transportu, lai ierastos pakalpojumu sniegšanas vietā Pils ielā 4, R zekn , vai 
nepieciešam bas gad jumā tiktos ar Pasūt tāja klientiem, dar jumu partneriem u.tml. Ceļā 
pavad tais laiks nav uzskatāms par pakalpojuma sniegšanas laiku. 

4.5. Izpild tājs P c piepras juma ne retāk kā reizi divos m nešos vai p c pasūt tāja 
piepras juma sagatavo apsekošanas aktus ar fotofiksāciju un aprakstu, kā ar  priekšlikumiem 
Pasūt tāja norād to defektu vai nepiln bu nov ršanai. 

4.6. Pretenzijas par darbu kvalitāti pieteicamas 60 (sešdesmit) dienu laikā p c darbu 
nodošanas – pie emšanas akta parakst šanas dienas. 

4.7. Jebkuram pazi ojumam, l gumam vai piekrišanai, kas sniedzama saska ā ar šo L gumu, 
ir jābūt noform tam rakstveidā un tas ir uzskatāms par sa emtu br d , kad tiek person gi nodots 
sa m jas Puses pārstāvim, vai trešajā darba dienā p c izsūt šanas pa pastu, vai otrajā darba 

dienā p c izsūt šanas elektroniski. 

4.8. L guma laušanu var ierosināt vienpus ji katra no Pus m, vienu m nesi iepriekš rakstiski 
vai elektroniski par to br dinot otru Pusi. 

4.9. L guma laušanu var ierosināt jebkura no Pus m, ja atkārtoti konstat ts l gumsoda 
piem rošanas pamats (savlaic gas r ķina apmaksas neveikšana no Pasūt tāja puses vai 
savlaic gas ierašanās pienākuma neizpilde no Izpild tāja puses). 
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4.10. L guma nosac jumus var groz t, pus m vienojoties. Visi š  l guma groz jumi un 
papildinājumi noform jami rakstiski un tie jāparaksta Izpild tājam un Pasūt tājam vai to 
pilnvarotiem pārstāvjiem.  

4.11. Sazi ai, kas neietekm  š  L guma būtiskus nosac jumus (atsevišķu L guma izpildes 
starptermi u saska ošana vai konkr tu L guma izpildes apjomu detalizācija, dokumentu 
projektu iesniegšana u.tml.) ir pieļaujama elektroniska forma bez drošā elektroniskā paraksta 
un bez laika zīmoga, izmantojot L guma 5. sadaļā norād to elektroniskā pasta adresi. 

4.12. Izpild tāja darba augļi, kas radušies š  L guma izpildes ietvaros, gan to materiālajā, gan 
intelektuālajā noz m  ir Pasūt tāja pašums. 

4.13. Pasūt tāja un Izpild tāja pienākums ir rakstiski inform t otru pusi par š  L guma 5. sadaļā 
notikušajām izmai ām ne v lāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā. 

4.14. Visi str di starp pus m izskatāmi saska ā ar Latvijas Republikas likumdošanu un šo 
L gumu. 

4.15. L gums sastād ts uz 4 (četrām) lapām divos identiskos eksemplāros – pa vienam katrai 

Pusei. 

5. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZ TI: 

Pasūt tājs:  
 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”  
reģ. Nr. 42403026217 

jur. adr. Atbr vošanas aleja 93, R zekne, LV-4601, 

faktiskā adrese Pils iela 4, R zekne, LV-4601, 

tālrunis: 22020206  

e-pasts: koncertzale@rezekne.lv 

bankas rekviz ti: AS „Swedbank” 

konts Nr. LV64HABA0551033040557 

Izpild tājs: 
 

Imants Gaiduļs 

p.k. < personas kods > 

< adrese >, R zekne, LV-4601  

nodokļu maks. kods < personas kods > 

tālr.: mob. < tālrunis >, mājās < tālrunis > 

e-pasts: < e-pasts > 

bankas rekviz ti: AS „Swedbank” 

konts Nr. < konta numurs >     

 

  

 _____________________ Diāna Zirni a  ____________________ Imants Gaiduļs 

 

 


