LĪGUMS
par juridisko palīdzību (pakalpojumiem) Nr. 21-25/14/25
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
2014.gada 23.aprīlī
Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”), tās domes
priekšsēdētāja Valta Varika personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikuma
66.punktu, no vienas puses, un
zvērināts advokāts Imants Muižnieks, [personas kods], prakses vieta: Citadeles iela 2-322, Rīga,
LV-1010 (turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk
tekstā saukti par „Līdzējiem”,
pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2014.gada 17.aprīļa lēmumu
„Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem”, identifikācijas Nr.ĶND/2014/10, noslēdz
šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”):
I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izpildīt Pasūtītāja interesēs šādus pakalpojumus:
1.1. sniegt juridisko palīdzību pašvaldības pārstāvībai tiesu instancēs administratīvajās lietās,
civillietās un krimināllietās, kurās nepieciešamas padziļinātas juridiskās zināšanas, prasību,
sūdzību un pieteikumu sagatavošana, piedalīšanās tiesas sēdēs ar visām tiesībām, kādas
noteiktas procesa dalībniekam, mutvārdu un rakstveida paskaidrojumu sniegšana, tiesas
nolēmumu pārsūdzēšana, iebildumu un pretprasību celšana, blakus sūdzību iesniegšana, lietu
vešana apelācijas un kasācijas instancēs;
1.2. konsultēt domes priekšsēdētāju un citas pašvaldības amatpersonas publiskās un privātās
partnerības projekta „Par četru pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu
Tukuma pilsētā, Ogres pilsētā, Ķekavas pagastā un Mārupes pagastā” jautājumos;
1.3. konsultēt novada domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus, pastāvīgo komiteju
priekšsēdētājus, izpilddirektoru, izpilddirektora vietnieku un citas pašvaldības amatpersonas
nacionālo, Eiropas un starptautisko tiesību jautājumos, kas saistīti ar materiālo un procesuālo
tiesību normu un tiesību principu piemērošanu, tiesu prakses un tiesību doktrīnas
izmantošanu pašvaldības darbībā;
1.4. izstrādāt novada domes un patstāvīgo komiteju lēmumprojektus novada domes priekšsēdētāja
uzdevumā;
1.5. konsultēt novada domes priekšsēdētāju jautājumos, kas saistīti ar kapitālsabiedrību daļu
pārvaldi;
1.6. nepieciešamības gadījumā piedalīties novada domes un pastāvīgo komiteju sēdēs.
II. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
2. Izpildītājs apņemas:
2.1. atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Līguma priekšmetu godprātīgi, kvalitatīvi
un termiņos veikt darbus Pasūtītāja interesēs;
2.2. ievērot konfidencialitāti, neizpaust politisku, saimniecisku, tehnisku un jebkuru cita veida
informāciju;
2.3. saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu sniegt pārskatu par darbu izpildes gaitu;
3. Pasūtītājs apņemas:
3.1. darbu izpildei nodrošināt Izpildītāju ar pilnīgu, patiesu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu
informāciju un dokumentiem;
3.2. nepieciešamajā apjomā nodrošināt Izpildītājam piekļuvi elektroniskajai dokumentu aprites
sistēmai Namejs, ID kartes piešķiršanu, kā arī datortehnikas un citas biroja tehnikas un
aprīkojuma izmantošanu;
3.3. pieņemt izpildītāja darbus un veikt samaksu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, kā arī
atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar darbu izpildi;
3.4. izsniegt Izpildītājam pilnvaru juridisku darbību veikšanai;

4.

3.5. parakstīt Izpildītāja sagatavotos dokumentus, ja Pasūtītāja paraksts ir obligāts.
Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena
Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
III. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.
6.
7.

Kopējā samaksa (honorārs) par Līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, ir EUR
28 200,00 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro, 00 euro centi).
Pasūtītājs katru mēnesi par Līguma saistību izpildi samaksā Izpildītajam honorāru EUR 2 350,00
(divi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 00 euro centi) apmērā.
Samaksa tiek veikta uz Izpildītāja bankas kontu [bankas kods], AS „SEB banka”, SWIFT kods
UNLALV2X, piecu dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina iesniegšanas.
IV. LĪGUMA TERMIŅŠ

8. Līgums noslēgts uz laiku no 2014.gada 19.maija līdz 2015.gada 18.maijam.
9. Līdzējiem vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms Līguma 8.punktā norādītā termiņa.
10. Pasūtītājs, veicot samaksu par faktiski izpildītajiem darbiem, var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja
Izpildītājs nepilda Līguma noteikumus.
11. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nepilda Līguma noteikumus.
12. Citos gadījumos, kas nav norādīti Līguma 9., 10. un 11.punktā, jebkurš no Līdzējiem var izbeigt
šo līgumu pirms termiņa, samaksājot otram Līdzējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā
no Līguma 5.punktā norādītās summas.
V. NEPĀRVARAMA VARA
13. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas
un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana
un stāšanās spēkā.
VI. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
14. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja
Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms tiesā spēkā esošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
VII. CITI NOTEIKUMI
15. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
16. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visiem likumiskajiem Līdzēju tiesību un saistību
pārņēmējiem.
17. Līgums izstrādāts un noformēts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, katrs ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
VIII. LĪDZĒJU PARAKSTI
Pasūtītājs
Ķekavas novada pašvaldība

______________ domes priekšsēdētājs V.Variks

Izpildītājs
zvērināts advokāts
[konta numurs]
AS „SEB banka”, SWIFT kods UNLALV2X

_____________ Dr.iur.I.Muižnieks

