UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 1-16/1256
Rīgā

2017. gada 21. augustā.

Fiskālās disciplīnas padomes (reģ.nr.90010248231, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1,
Rīgā, LV-1919) sekretāre Dace Kalsone, kura darbojas saskaņā ar Fiskālās disciplīnas
padomes 2015.gada 1.decembra "Fiskālās disciplīnas padomes nolikumu", turpmāk saukts
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA "Amber Line" (reģ.nr. 41203024500, juridiskā adrese: Rožu ielā 1, Kuldīga,
LV-3301) valdes loceklis Sandris Šveisbergs, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk
saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Puse(ēm), noslēdz
šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Fiskālās ilgtspējas ziņojuma latviešu valodā korektūra un rediģēšana.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 4,24 (četri euro 24 centi) EUR (ar pievienotās vērtības nodokli) par
1 800 (viens tūkstotis astoņi simti) zīmēm ar atstarpēm.
2.2. Par šī līguma 1.punktā norādītā līguma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi
reizi mēnesī Pasūtītājs aprēķina un samaksā Izpildītājam 2.1.apakšpunktā norādīto līgumcenu
un ievērojot līguma priekšmeta kopējo apjomu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba
izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada 21.augustā.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets jāizpilda līdz 2017.gada
11.decembrim.
3.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2.punktā minēto maksājumu veikšanas termiņu,
tas maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
termiņā nesamaksātās summas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu par līgums sodu.
Pasūtītājam piemēroto līgumsodu summa nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā
norādītās līgumcenas.
3.4. Par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas dienu (saskaņā ar laika grafiku) sākot
ar nākamo dienu no laika grafikā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā. Izpildītājam piemēroto līgumsodu summa nevar
pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā norādītās līgumcenas.
3.5. Līgumā noteiktā līgumsoda nomaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes un
papildu zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies Izpildītāja prettiesiskas rīcības rezultātā
un viņa vaina ir konstatēta un dokumentāli pierādīta.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
4.1.1. Veikt samaksu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
4.1.2. Līdz 2017.gada 30.novembrim nosūtīt Izpildītājam Fiskālās ilgtspējas ziņojumu
latviešu valodā.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
Pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līguma izpildes gaitu.
4.3. Izpildītāja pienākumi:
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4.3.1. Veikt līguma priekšmetu pilnā apjomā un līgumā paredzētajā termiņā saskaņā ar
spēkā esošajām tehniskajām normām.
4.3.2. Pirms šī līguma 1. punktā norādītā līguma priekšmeta izpildes parakstīt
apliecinājumu par darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju (1. pielikums).
4.3.3. Ja līguma izpildes gaitā tiek piesaistīti citi eksperti, tad pirms šī līguma
1. punktā norādītā līguma priekšmeta izpildes arī viņi paraksta apliecinājumu (2. pielikums un
3. pielikums) par darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju, kas kļūst par šī līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta izpildi
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, ugunsgrēks, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un
kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Citi noteikumi
6.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā,
nosaka Civillikums.
6.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 2 lapām un
trim pielikumiem uz 3 lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Pušu paraksti
Izpildītājs:
SIA "Amber Line"
Juridiskā adrese: Rožu iela 1,
Kuldīga, LV-3301
Reģ.Nr. 41203024500
PVN maks.kods: LV41203024500
Banka: A/S "Swedbank"
Norēķinu konts: LV24HABA0551010604110
Valdes loceklis

Pasūtītājs:
Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr.90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts: LV74TREL213068400100B
Padomes sekretāre:

___________________
Sandris Šveisbergs

___________________
Dace Kalsone
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1. pielikums
Līgumam Nr. 1-16/1256

APLIECINĀJUMS
Es, Sandris Šveisbergs, apņemos
(vārds, uzvārds)
1) neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks uzticēta vai kļūs
zināma, pildot līgumā noteiktos pienākumus;
2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas
aizsardzību saistīto rīkojumu un citu normatīvo aktu prasības, ar kurām esmu iepazīstināta.
Esmu brīdināts, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu
un citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts pie atbildības.

__________________
(datums)

__________________
(paraksts)
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2. pielikums
Līgumam Nr. 1-16/1256

APLIECINĀJUMS
Es, Dace Sveile, apņemos
(vārds, uzvārds)
1) neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks uzticēta vai kļūs
zināma, pildot līgumā noteiktos pienākumus;
2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas
aizsardzību saistīto rīkojumu un citu normatīvo aktu prasības, ar kurām esmu iepazīstināta.
Esmu brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu
un citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts pie atbildības.

__________________
(datums)

__________________
(paraksts)
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3. pielikums
Līgumam Nr. 1-16/1256

APLIECINĀJUMS
Es, Undīne Arāja, apņemos
(vārds, uzvārds)
1) neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks uzticēta vai kļūs
zināma, pildot līgumā noteiktos pienākumus;
2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas
aizsardzību saistīto rīkojumu un citu normatīvo aktu prasības, ar kurām esmu iepazīstināta.
Esmu brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu
un citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts pie atbildības.

__________________
(datums)

__________________
(paraksts)
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