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LĪGUMS NR. _________ 
par izstrādes pakalpojumiem  

  
Rīgā 

2018.gada 13.decembrī  

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, vienotais reģ. Nr. 50103744891, tās valdes locekļa Jēkaba 

Krieviņa  personā, kurš rīkojas uz 2017. gada 17.jūlija valdes lēmuma, protokols Nr.42 pamata, turpmāk tekstā 

– Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „DevLead”, vienotais reģ. Nr. 40103985300, tās valdes locekļa Jāņa Gorska  personā, kurš rīkojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, kopā un katrs atsevišķi saukti par ”Pusēm”, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. LĪGUMA priekšmets 

1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas sniegt Izpildītājam Biznesa optimizācijas un 

standartizācijas sistēmas BOSS funkcionalitātes attīstīšana pakalpojumus saskaņā ar Pasūtītāja 

iesniegtiem un savstarpēji saskaņotiem darba uzdevumiem, turpmāk tekstā – „Pakalpojumi”. 

1.2. Darba uzdevums tiek norādīts šī Līguma 2.1.punktā norādītajā pasūtījuma specifikācijā, kas pirms 

konkrētā darba uzdevumu uzsākšanas tiek noformēts atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajam 

paraugam, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Atlīdzība par konkrētā darba uzdevuma (gabaldarba) izpildi tiek norādīta pielikumā Nr.1, bet 

Stundu atalgojums par Pasūtījumu izpildi ir līdz 30,00 EUR (trīsdesmit eiro un 00 centi) par 1 

(vienu) darba stundu bez PVN. PVN piemērojams Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

1.4. Kopējā Līguma summa nevar pārsniegt EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši eiro) neieskaitot PVN. 

2. Darbu pasūtīšanas, izpildes un pieņemšanas-nodošanas kārtība 

2.1. Darba uzdevumu izpilde notiek uz atsevišķu Pasūtītāja atbildīgās personas reģistrētu pasūtījumu, 

turpmāk tekstā – Pasūtījums, pamata, kas ir reģistrēts Izpildītāja pieteikumu vadības sistēmā (adrese 

__________) turpmāk tekstā – PVS, kur katram Pasūtījumam automātiski tiek piešķirts tā 

identifikācijas numurs un tiek piešķirts sākotnējais statuss “Jauns”. Pie reģistrētā pieteikuma, 

Pasūtītājs pievieno Word formāta failu ar prasībām (Paraugs ir šī Līguma Pielikums Nr.1), tīmekļa 

aplikācijas vizuālā noformējuma skici un/vai citus materiālus, t.sk. Excel formāta failus, datu bāzes 

aprakstus. 

2.2. Ja tiek veiktas izmaiņas eksistējošā tīmekļa aplikācijā, tad Pasūtītāja puses atbildīgā persona 

izveido atbilstošu PVS pieteikumu, norādot kādas izmaiņas veicamas.  

2.3. Izpildītāja pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā veikt Pasūtījuma darbietilpības novērtējumu, kurā 

ir jānorāda Pasūtījuma izpildes darbietilpība stundās, izpildes uzsākšanas datums un termiņš. 

Darbietilpības novērtējums tiek sniegts PVS, kur attiecīgajam pieteikumam tiek uzstādīts statuss 

“Novērtēts”, par ko tiek nosūtīts e-pasts otras puses atbildīgajai personai. Piesakot neatbilstību 

(kļūdu) darbietilpības novērtējums netiek vērtēts. 

2.4. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc tam, kad Pasūtītāja atbildīgā persona ir akceptējusi 

Izpildītāja piedāvāto darbietilpības novērtējumu un PVS uzstādījusi pieteikuma statusu 

“Saskaņots”, par ko tiek nosūtīts e-pasts otras puses atbildīgajai personai. Pēc izstrādes uzsākšanas, 

Izpildītājs nomaina attiecīgā pieteikuma statusu uz “Izstrāde”. 

2.5. Ja Pasūtītājs papildina izstrādē esošu Pasūtījumu, tad Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic 

papildinājumu novērtējumu, norādot papildinājumu izpildes darbietilpību stundās. 

2.6. Pēc Pasūtījuma izpildes, Izpildītājs iesniedz tīmekļa aplikāciju akcepttestēšanai. Izpildītājs norāda 

saiti uz vietni, kurā ir iespējams lejupielādēt piegādi un izpildkodu. Attiecīgam pieteikumam tiek 

norādīts statuss “Akcepttestēšana”, par ko tiek nosūtīts e-pasts otras puses atbildīgajai personai. 

Akcepttestēšana ir jāveic 2 (divu) nedēļu laikā. 
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2.7. Nesekmīgas akcepttestēšanas rezultātā attiecīgais pieteikums tiek atgriezts atkārtotai izstrādei, kur 

Pasūtītāja atbildīgā persona uzstāda statusu “Izstrāde”, par ko tiek nosūtīts e-pasts otras puses 

atbildīgajai personai. Kļūdu novēršanai patērētais laiks netiek iekļauts Pasūtījuma izpildes stundās. 

2.8. Pakalpojuma izpilde ir uzskatāma par pieņemtu, kad Pasūtītāja atbildīgā persona PVS attiecīgajam 

pieteikumam ir uzstādījusi statusu “Akceptēts”, par ko tiek nosūtīts e-pasts otras puses atbildīgajai 

personai, kas ir par pamatu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai (Pielikums Nr.2). 

2.9. Puses vienojas, ka darba uzdevuma izpildē izveidotā programmatūra tiek piegādāta izmantojot failu 

apmaiņas servisu ___________ un izejas koda pārvaldības sistēmu __________. 

2.10. Katram izpildītajam Pasūtījumam ir 1 (viena) gada garantija, kuras laikā Izpildītājs ne ilgāk kā 2 

nedēļu laikā, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu, pēc kļūdas pieteikšanas brīža  bez maksas 

novērš tīmekļa aplikācijas neatbilstības attiecībā pret attiecīgā pasūtījuma pieteikuma specifikāciju. 

Ja tiek konstatēts, ka kļūda ir sākotnējā Pasūtījuma pieteikumā, tad šādas neatbilstības ir jāreģistrē 

kā jauns izmaiņu pieprasījums. Izpildītāja izstrādāto tīmekļa aplikāciju versiju uzskaite un 

glabāšana notiek izmantojot koda pārvaldības sistēmu github.com. 

2.11. Ja Pakalpojumu sniegšanas gaitā tiek radīts autortiesību objekts, Izpildītājs līdz ar pilnas samaksas 

saņemšanu par Pakalpojumiem visas autora mantiskās tiesības uz šo objektu nodod Pasūtītājam. 

Tādējādi šajā Līgumā noteiktā atlīdzība ir uzskatāma par autoratlīdzību par autora darba radīšanu, 

nodošanu Pasūtītājam, kā arī izmantošanu pēc Pasūtītāja ieskatiem visā pasaulē. Pasūtītājs nav 

ierobežots izdarīt grozījumus autortiesību objektā, kā arī citādi brīvi rīkoties ar autortiesību objektu. 

3. Pakalpojumu samaksas kārtība 

3.1. Pasūtītājs veic samaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Pakalpojumu, veicot naudas 

pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc 

pieņemšanas - nodošanas akta (paraugs ir šī Līguma Pielikums Nr.2.) abpusējas parakstīšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas. Samaksa uzskatāma par veiktu dienā, kad Pasūtītājs veicis 

pārskaitījumu rēķina apmaksai. 

3.2. Pretenziju gadījumā par apmaksas kavējumu bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā ir 

uzskatāms par samaksas dienu. 

4. Pušu saistības un pienākumi 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt savas saistības; 

4.1.2. ievērot konfidencialitāti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

4.1.3. nodrošināt, ka Pasūtījumu izpildē tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti speciālisti, lai visi 

Pasūtījumi saskaņā ar šo Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē; 

4.1.4. nodrošināt, ka Līguma izpildes ietvaros netiks pārkāpti spēkā esošie Latvijas Republikas 

normatīvie akti, jo īpaši intelektuālā īpašuma jomā. 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. savlaicīgi sniegt visu Izpildītāja pieprasīto informāciju, kas ir nepieciešama Pasūtījumu izpildei 

šī Līguma ietvaros; 

4.2.2. veikt samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.3. Puses nozīmē par Līguma izpildi atbildīgās personas: 

4.3.1. no Pasūtītāja puses: ______________; 

4.3.2. no Izpildītāja puses: ______________; 

4.3.3. Izpildītāja puse šī Līguma ietvaros pilnvaro ___________  parakstīt pieņemšanas – nodošanas 

aktus un rēķinus no Izpildītāja puses; 

4.3.4. Pasūtītāja puse šī līguma ietvaros pilnvaro __________________ parakstīt pieņemšanas – 

nodošanas aktus no Pasūtītāja puses. 
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5. Pušu atbildība 

5.1. Puses atbild viena otrai par tiešiem zaudējumiem, kas otrai Pusei nodarīti otras Puses prettiesiskas 

rīcības (ļauna nolūka vai neuzmanības) dēļ.  

5.2. Par Līgumā noteikto maksājumu savlaicīgu neveikšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 

0,5% apmērā no nesamaksātā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no aizkavētās summas. 

5.3. Par Pasūtījuma savlaicīgu neveikšanu, ja vien kavējums nav radies Pasūtītāja saistību neizpildes 

dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Pasūtījuma summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā Pasūtījuma summas. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. 

6. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz sasniegta 1.4. punkta noteiktā Līguma 

summa vai divus gadus no līguma spēkā stāšanās brīža, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.  

6.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms 6.1. punktā noteiktā termiņa, savstarpēji vienojoties par to 

rakstveidā un ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš . 

6.3. Katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot otru Pusi 

vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja otra Puse nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības un 30 

(trīsdesmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas nav novērsusi brīdinājumā 

norādītos trūkumus. 

7. Strīdu izšķiršanas kārtība 

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp Pusēm šī Līguma izpildes gaitā, Puses risina 

pārrunu ceļā. 

7.2. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā tiesā. Līgums apspriežams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8. Konfidencialitātes noteikumi 

8.1. Puses apņemas Līguma izpildes laikā, gan arī pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās bez otras 

Puses rakstveida piekrišanas neizpaust komercnoslēpumu (turpmāk – konfidenciālu informāciju): 

jebkādu informāciju par otru Pusi, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, izņemot šī Līguma 8.5.punktā 

noteiktajos gadījumos. Izpildītājs Līguma ietvaros iegūto informāciju ir tiesīgs izmantot tikai dotā 

Līguma izpildes nolūkā un Pasūtītāja interesēs. 

8.2. Par konfidenciālu Līguma izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, ko kāda no Pusēm sniedz 

viena otram Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot Līguma pienākumus, kā arī jebkura šīs 

informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par otras Puses vai Pasūtītāja klientu darbību, 

finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā, rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla 

un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, fizisko personu dati. 

8.3. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tās darbinieki un citas personas, kuras iesaistītas Līguma izpildē 

un/vai izmantos Pušu informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai 

un tikai nepieciešamajā apjomā. 

8.4. Par konfidenciālu netiek uzskatīta informācija, kas pirms informācijas saņemšanas no otras Puses, 

atradās attiecīgās Puses rīcībā, vai bija tai zināma, un ja uz šo informāciju tās saņemšanas laikā 

nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums, vai šī informācija ir publiski zināma vai pieejama 

neatkarīgi no Pusēm. 

8.5. Ja Līguma 8.2.punktā minēto konfidenciālo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, jebkurai Pusei ir tiesības izpaust 

šādu informāciju bez otras Puses piekrišanas un šāda rīcība netiek uzskatīta par konfidencialitātes 

noteikumu pārkāpumu. 

8.6. Konfidencialitātes noteikumi nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi rīkoties ar jebkuriem un 

jebkādas formas materiāliem un citiem darba rezultātiem, kurus Līguma izpildes gaitā Izpildītājs ir 

sagatavojis un nodevis Pasūtītājam.  
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9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā 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. 

9.2. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, 

dabas stihija un citi apstākļi, kas tiek aprakstīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

9.3. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, jāpaziņo par to iestāšanos vai izbeigšanos otrai 

Pusei rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to iestāšanās vai izbeigšanās brīža. 

Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kas nav izdarīts savlaicīgi, atņem Pusei, 

kurai šie apstākļi iestājušies, iespēju atsaukties uz tiem. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 61. pantā minētajos gadījumos. Visi 

Līguma grozījumi, papildinājumi, labojumi vai pielikumi ir noformējami rakstveidā, tie stājas 

spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījuši abu Pušu 

pilnvaroti pārstāvji.  

10.2. Līguma darbības laikā tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt: 

10.2.1. apakšuzņēmēju, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām; 

10.2.2. apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no līgumcenas vai lielāka, ja 

tas neatbilst iepriekš minētajā punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk pakalpojumu 

sniegšanā minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju; 

10.3. Lūgumu nomainīt Izpildītāja apakšuzņēmēju, vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai;  

10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanu pakalpojumu sniegšanā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai; 

10.5. Katra no Pusēm 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu un par 

jebkuriem tādiem apstākļiem, kas var ietekmēt ar Līguma pielīgto saistību izpildi. 

10.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību 

pārņēmējam. 

10.7. Pusēm nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās saistības un/vai tiesības trešajām 

personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot Pasūtītāja tiesības nodot Līgumu pilnībā 

vai daļēji tā saistītajiem komersantiem. 

10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām, ieskaitot: 

Pielikums Nr.1. „Darbu specifikācija” (paraugs); 

Pielikums Nr.2. „Pieņemšanas-nodošanas akts” (paraugs).  

10.9. Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās 

sarunas, saraksti un, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma 

priekšmetu. 

10.10. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 

Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV – 1050 

Reģ.nr. 50103744891 

Banka: AS Citadele 

Konts: LV95PARX0000035450037  

 

___________________/J.Krieviņš/ 

 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „DevLead” 

Adrese: Miera iela 16 k-6 - 27, Salaspils, LV - 2169 

Reģ.nr. 40103985300  

Banka: AS Swedbank 

Konts: LV46HABA0551041598415  

 

___________________ / J.Gorskis / 

 


