Līgums par ziņu aģentūras pakalpojumu sniegšanu
Rīga, 11.02.2014.
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. Nr.
40003132437, tās valdes priekšsēdētāja Rolanda Paņko personā, kas darbojas uz valdes 16.03.2010.
lēmuma pamata (protokols Nr.20), turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LETA”, reģ. Nr. 40003229349, tās valdes locekles
Unas Klapkalnes personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, bet
abas kopā turpmāk tekstā Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Informācijas resursu iegāde”,
identifikācijas Nr. ALTUM 2014/3/ADD, rezultātiem, noslēdza savā starpā šādu līgumu, turpmāk
tekstā Līgums:

1.1.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

1.
Līguma priekšmets
Izpildītājs sagatavo un sniedz Pasūtītājam ziņas un citu informāciju, saskaņā ar iepirkuma
nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteikto, kas ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa, elektroniskā formātā ar mērķi sniegt informāciju, turpmāk tekstā Pakalpojums vai
Pakalpojumi.
2.
Pakalpojumu sniegšanas kārtība
Izpildītājs sniedz Pakalpojumus 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma noslēgšanas
brīža.
Izpildītāja pienākums, sniedzot Pakalpojumus, ir:

nodrošināt Pasūtītājam on-line pieeju pakalpojumam internetā Izpildītāja mājas lapā
caur Pasūtītāja IP (interneta protokols) adreses piesaisti un no jebkuras citas IP
adreses, piešķirot individuālo paroli;

sagatavot un nodrošināt pieeju mediju monitoringa datiem, kuros ietverti
nacionālajos, reģionālajos preses izdevumos, TV, radio un interneta vidē publicētie
materiāli, kas ietver Pasūtītāja noteiktos atslēgas vārdus;

monitoringā apkopoto informāciju katru darba dienu līdz plkst. 10:00 piegādāt uz
atsevišķām Pasūtītāja norādītām e-pasta adresēm;

nodrošināt pieeju mediju monitoringa arhīva materiāliem.
Izpildītājs nenodrošina un nav atbildīgs par Pakalpojumu nesniegšanu, ja tā radusies no
Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, sekojošos gadījumos: strāvas zudumi,
telekomunikāciju bojājumi, traucējumi datortīklā. Minētajos gadījumos Pakalpojuma
nepieejamība nevar pārsniegt 2 (divas) darba dienas.

3.
Pakalpojuma atbilstība un garantija
Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma atbilstību Pasūtītāja un tiesību aktu prasībām un garantē
Pakalpojuma atbilstību augstas kvalitātes standartiem, sniedzot Pakalpojumu saskaņā ar
Tehniskajā specifikācijā noteikto.
4.
Pušu tiesības un pienākumi
Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.1.2. Pasūtītājam nav tiesību nodot autorizācijas rekvizītus citām trešajām personām;
4.1.3. Pasūtītāja pienākums ir atsaukties uz Izpildītāju visos gadījumos, kad Pasūtītājs ir
publicējis tekstuālu ziņu, grafiku vai attēlu, ko sagatavojis un piegādājis Izpildītājs;
4.1.4. Pasūtītājs nav tiesīgs bez Izpildītāja piekrišanas izmanīt ziņu un citas informācijas
saturu, nodot to trešajām personām un izmantot to komerciāliem nolūkiem;
4.1.5. Pasūtītājam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā paziņot Izpildītājam, ja tam,
ne savas vainas dēļ, ir liegta piekļuve ziņām un citai informācijai;
4.1.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs neizmanto Pakalpojuma saņemšanas iespēju, minētais
apstāklis nav uzskatāms par Pakalpojumu nesaņemšanu;

Pasūtītājam ir pienākums samaksāt atlīdzību par Pakalpojumiem, kas sniegti atbilstoši
Līgumam.
Izpildītāja tiesības un pienākumi:
4.2.1. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, pieredze, darbaspēks un
materiāltehniskais nodrošinājums Pakalpojuma sniegšanai;
4.2.2. Izpildītājs atbild par ziņu, citas informācijas patiesumu;
4.2.3. Izpildītājam pilnībā pieder un tas patur visas autortiesības un blakus tiesības uz ziņām
un citu informāciju, kuru tas sagatavo un izplata, savukārt Pasūtītājs atzīst un apzinās,
ka tas neiegūst nekādas autortiesības un blakus tiesības attiecībā uz ziņām un citu
informāciju, ko tas ir pasūtījis;
4.2.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Pakalpojumiem, kas sniegti atbilstoši
Līguma prasībām.
4.1.7.

4.2.
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5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

5.
Norēķinu kārtība
Līgumcena, turpmāk tekstā Līgumcena, par Pakalpojumu sniegšanu 12 (divpadsmit)
kalendāros mēnešus sastāda EUR 2040 (divi tūkstoši četrdesmit euro) plus pievienotās
vērtības nodoklis, kas uz Līguma noslēgšanas brīdi sastāda 21%, tas ir EUR 428.40 (četri
simti divdesmit astoņi euro un 40 centi), kur kopējā Līguma summa sastāda EUR 2468.40
(divi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro un 40 centi).
Līguma 5.1.punktā un Izpildītāja iepirkuma „Finanšu piedāvājumā”, kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa, norādītā Līgumcena ietver Pakalpojumu vērtību un visas izmaksas,
kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā nodevas un nodokļus, un nekādi citi
maksājumi par Pakalpojuma saņemšanu Pasūtītājam nav jāveic.
Līguma 5.1. punktā norādītā Līgumcena ir maksimālā summa, par kādu Līguma darbības laikā
Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojumus.
Līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.
Līdz katra mēneša 10. datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Pakalpojumu
sniegšanu iepriekšējā mēnesī, atbilstoši sniegto Pakalpojumu apjomam.
Rēķinā precīzi ir jābūt norādītiem Pušu rekvizītiem, tai skaitā Izpildītāja bankas kontam;
Pakalpojuma nosaukumam; mēneša summai; pievienotās vērtības nodoklim; apmaksājamai
summai un samaksas termiņam, kā arī atsaucei uz šī Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
Pasūtītājs apmaksā rēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit)
kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā
norādīto norēķinu kontu.
Jebkādi citi Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu ne vēlāk kā 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgās Puses rēķina piestādīšanas brīža.
Ienākošie maksājumi tiek novirzīti sekojošā secībā: pamatparāds; kārtējais maksājums;
līgumsods; zaudējumi, par kuru segšanu un apmēru Puses vienojušās.
Gadījumos, kad Pusei jāveic maksājums saskaņā ar šo Līgumu, bet pirms maksājuma
veikšanas ir iestājušās prasījuma tiesības pret otru Pusi, kas izriet no šī Līguma, Puse ir tiesīga
prasījuma tiesību apmērā samazināt izmaksājamo summu.
6.
Atbildība un strīdu izskatīšana
Puse ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses, tai skaitā tās
darbinieku, pilnvaroto personu, Līguma izpildē iesaistīto trešo personu, darbības vai
bezdarbības rezultātā, pārkāpjot Līgumā noteiktās saistības, saskaņā ar Latvijas tiesību aktos
noteikto.
Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus rašanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu
atlīdzības saņemšanu.
Pakalpojuma pieņemšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no atbildības un iespējamo
zaudējumu segšanas gadījumos, kad Pakalpojums veikts neprofesionāli.
Ja Puse saistību nepienācīgi izpilda vai neizpilda Līgumā noteiktajā termiņā, tā maksā otrai
Pusei līgumsodu, kas sastāda 0,5% (nulle komats pieci procenti) no kavētā maksājuma
summas vai neizpildītās saistības vērtības par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
Līgumsoda, kas noteikts par saistības nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu Līgumā noteiktajā
termiņā, samaksa neatbrīvo no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
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Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja
Puses nespēs vienoties, strīds risināms saskaņā ar Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem, to
noteiktajā kārtībā tiesā.
7.
Nepārvarama vara (Force majeure)
Puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi tāda
notikuma rezultātā, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
kuru Puse Līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, un kas nav noticis Puses vai tās kontrolē
esošās personas rīcības dēļ, un kas saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara neiespējamu.
Pusei, kas nokļuvusi šādas nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra
Puse rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās. Gadījumā, ja Puse nav paziņojusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos
Līgumā noteiktajā kārtībā, tā vēlāk nevar atsaukties uz nepārvaramu varu.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā saistību izpilde tiek pagarināta par laika periodu,
kurā darbojušies nepārvaramas varas apstākļi.
Ja, nepārvaramas varas dēļ, Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei
vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā.
8.
Līguma spēkā stāšanās kārtība un tā izbeigšanas kārtība
Līgums stājas spēkā līdz ar tā abpusēju parakstīšanu, un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
Līguma darbības laikā Līgums var tikt atcelts, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties,
kā arī katrai Pusei vienpusējā kārtā ir tiesības atkāpties no Līgumā noteikto saistību izpildes
Latvijas tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit) kalendārās
dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, ja:
8.3.1. Izpildītājs, neattaisnojošu iemeslu dēļ, nenodrošina Pakalpojuma pieejamību;
8.3.2. Pakalpojuma apmērs vai kvalitāte neatbilst Līgumā noteiktajai.
Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit) kalendārās
dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājam, ja:
8.4.1. Pasūtītājs pārkāpj ziņu un citu Izpildītāja sagatavotās informācijas autortiesības un
blakustiesības;
8.4.2. Pasūtītājs bez Izpildītāja piekrišanas nodod autorizācijas rekvizītus trešajām
personām;
8.4.3. Pasūtītājs kavē apmaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem un kavējums pārsniedz 14
(četrpadsmit) kalendārās dienas.
Puse var atkāpties no Līgumu vienpusējā kārtā, paziņojot par to otrai Pusei rakstveidā vismaz
10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja otrai Pusei pasludināts maksātnespējas process,
apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tās bankrotu vai tā tiek
likvidēta.
Pusei gadījumos, kas nav minēti Līgumā, ir tiesības atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit)
kalendārās dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot otrai Pusei, ja vienpusējas atkāpšanās
tiesības ir paredzētas Latvijas tiesību aktos.
Līguma 8.3. – 8.6.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par atceltu ar dienu, kad
beidzies paziņojuma termiņš. Minētais neattiecas uz samaksas pienākumu, kur maksājumu
saistības radušās līdz Līguma atcelšanas dienai, kā arī citām maksājumu saistībām, kas
paredzētas Līguma atcelšanas gadījumā, kā arī garantijas saistībām, konfidencialitāti, strīdu
izskatīšanas kārtību, piemērojamiem tiesību aktiem un citiem Līguma vispārējiem
noteikumiem, kur Līgumā noteiktais regulējums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.
Līguma grozīšanas kārtība
Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai
Līguma 9.2.punktā minētajos gadījumos.
Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
paredzēts sniegt papildus pakalpojumus un, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām,
attiecībā uz Līguma grozījumiem ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma
procedūra;

9.2.2.
9.2.3.
9.3.

Izpildītāju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par
komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;
citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.
Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un
tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.

10.
Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa, iesaistīšana
Līguma darbības laikā Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:
personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru iepirkuma procedūras
piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību iepirkuma
procedūrā izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis,

apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir 20% no Līgumcenas vai lielāka, ja tas
neatbilst iepriekš minētajā punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk Līguma izpildē minētajam
kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.
10.2.
Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju, vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju,
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.3.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, vai jauna
apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.1.
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11.3.
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11.
Ierobežotas pieejamības informācija
Puses apņemas visā Līguma darbības laikā, kā arī vismaz 5 (piecus) gadus pēc tam neizpaust
trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un
finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta
par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski
pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas.
Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski
pieejama saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta
grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).
Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad Latvijas tiesību akti
attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo
informāciju pieprasa Latvijas tiesību aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai
organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

12.
Citi noteikumi
Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē __________, tālrunis
__________, e-pasta adrese __________.
Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē __________, tālrunis
__________, e-pasta adrese __________.
Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes organizēšanu un uzraudzīšanu.
Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā.
Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.
Ja kāds no Līguma noteikumiem atbilstoši Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem kļūst
pilnībā vai daļēji par spēkā neesošu vai kļūst neizpildāms- tas nekādā veidā neietekmē un
neatceļ pārējo Līguma noteikumu spēka esamību un likumību, bet Līguma noteikumi, kas
kļūst par spēkā neesošiem vai neīstenojamiem, jāaizstāj ar citiem noteikumiem atbilstoši
Līguma mērķiem, saskaņā ar attiecīgos tiesību aktos izvirzītām prasībām.
Jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, apspriežami saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
Kādu Līgumā noteikto tiesību neizmantošana neietekmē šādas tiesības un nenozīmē Puses
atteikšanos no šādām tiesībām, tāpat šādu tiesību daļēja izmantošana neliedz Pusei to tālāku
izmantošanu.
Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem

12.9.

12.10.

12.11.
12.12.

12.13.

ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu.
Puses sarakstei izmanto Līgumā noteiktos saziņas līdzekļus - faksu vai e-pastu un informācija,
kas nosūtīta minētā veidā, uzskatāma par saņemtu, izņemot paziņojumus par Līguma saistību
pirmstermiņa izbeigšanu, Līguma grozījumu veikšanu, kas Pusei tiek nosūtīti vai nu ar pasta
starpniecību ierakstītā sūtījumā uz Puses Līgumā norādīto adresi, vai arī iesniegti personīgi
pret parakstu. Gadījumā, ja dokuments sūtīts ar pasta starpniecību ierakstītā sūtījumā, tas
uzskatāms par saņemtu 3. (trešajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.
Pusei ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā
norādīto rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz
saistību neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts.
Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka Pusēm ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas,
Puses atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu, un labprātīgi vēlas to parakstīt.
Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē starp Pusēm iepriekš noslēgtie līgumi un jebkādas
vienošanās, kas attiecas uz šo Līguma priekšmetu (no iepriekš noslēgtajiem līgumiem
izrietošās maksājumu saistības, kurām iestājies samaksas termiņš, kā arī saistības, kas radušās
no līgumu pārkāpumiem, ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei).
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens Līguma
eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZPILDĪTĀJS:
SIA „LETA”
Adrese: Palasta iela 10,
Rīga, LV-1502
Reģ. Nr. 40003229349
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV52HABA0551022686993

PASŪTĪTĀJS:
VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija
Altum"
Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977
Reģ. Nr. 40003132437
Banka: Banka Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV95PARX0000035450037

U. Klapkalne

R. Paņko

