
Pasūtītāja Nr.  
Izpildītāja Nr.  

 
Juridisko pakalpojumu l īgums  

 
 
Rīgā,                               2015.gada 26.maijā   

 
1.Puses. 

 
1.1.Parakstot šo līgumu zvērin āts advokāts Aigars Laizāns (personas kods ........), nodokļu 
maksātāja kods: 14127510022, ar prakses vietu zvērinātu advokātu birojā „BJK Advokāti” 
Brīvības ielā 115, Rīgā, LV-1001, turpmāk tekstā – Izpild ītājs,  

un 
 
1.2. LU aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts", reģistrācijas 
Nr. 90002111761, adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV - 1459, turpmāk tekstā – 
Pasūtītājs, tās direktora Riharda Baloža - Boluža personā, saskaņā ar iepirkuma procedūras 
Nr. LU MII 2015/07BM rezultātiem, vienojas par sekojošo: 
 

2.Līguma priekšmets. 
 

2.1. Juridisks dokumentu izvērtējums, taktikas izstrāde un konsultācijas par Pasūtītāja 
rīcību kā Latvijas Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūts” reorganizēt par Latvijas Universitātes dibinātu atvasinātu publisku 
personu, ievērojot esošo lietvedības situāciju šajā jautājumā. 

2.2. Institūta darbības biznesa modeļu izvērtēšana atbilstoši normatīvam regulējumam, 
juridisks dokumentu izvērtējums, taktikas izstrāde un konsultācijas par LU MII kā LU 
dibinātas atvasinātas publiskas personas darbības principiem un attīstības stratēģiju un 
rīcības plānu saskaņā ar LU projekta „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes 
attīstība” virzību. 

2.3. LU MII atpazīstamības un publiskā tēla pilnveide institūta reorganizācijas procesā. 
2.4. Juridisks dokumentu izvērtējums, taktikas izstrāde un konsultācijas par Pasūtītāja 

reorganizācijas procesa organizēšanu, sasaistot to ar nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa 
bulvārī  29, ēkas nodošanu no lietojuma tiesībām uz   LU MII īpašuma tiesībām un  
ievērojot esošo lietvedības situāciju. 

2.5. Juridisks izvērtējums cilvēkresursu vadībai un pārvaldībai jaunajā institūta juridiskajā 
statusā  atbilstoši institūta reorganizācijas procesam.   

2.6. LU MII interešu pārstāvniecība valsts institūcijās reorganizācijas jautājumā. 
2.7. Pakalpojuma sniegšanas periods: 27.05.2015 – 17.07.2015 

 
 

3. Maksa par pakalpojumiem un samaksas kārt ība. 
 

3.1.Pasūtītājs maksā Izpildītājam par darbu - 150.00 EUR / darba stundā (viens simts 
piecdesmit euro un 00 centi),  pievienotās vērtības nodoklis 31.50 EUR. Līguma summa 
ietver visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, tai skaitā darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu. Puses vienojas, ka normatīvajos aktos 
noteikto nodokļu apmaksu, kas veicama sakarā ar šī Līguma izpildi, veic Pasūtītājs. 
3.2. Plānotais apjoms – līdz 280 darba stundas. 
3.3. Pēc līguma parakstīšanas Pasūtītājs Izpildītājam samaksā avansā 20 000,00 EUR 
(divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) pievienotās vērtības nodoklis 4 200 EUR.  
3.4. Avansa dzēšana notiek pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 



3.5. Darba izpilde un nostrādātās stundas tiek apstiprinātas ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 
3.6. Pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas aktu, Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam par 
veiktajiem darbiem, ko Pasūtītājs apmaksā 5 darba dienu laikā naudas summu ieskaitot 
Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā.  
3.7. Par maksājumu kavējumu tiek paredzēts līgumsods 0,5% apmērā par katru kavējuma 
dienu. 
3.8. Par darbu izpildes kavējumu tiek paredzēts līgumsods 0,5% apmērā par katru kavējuma 
dienu. 
 

4. Pasūtījuma veikšana. 
 
4.1.Izpildītājam darba uzdevumu atbilstoši Līguma priekšmetam dod Pasūtītāja pārstāvis. 
4.2.Uzdevums tiek dots mutiski vai izmantojot citus sakaru līdzekļus. 
4.3. Pasūtījumu pieņem zvērināts advokāts Aigars Laizāns (mob.:........., fakss: 67270450, e-
pasts: aigars@bjk.lv). 
4.4. Pasūtītāja pārstāvis Ināra Opmane (mob.: ............, e-pasts: inara.opmane@lumii.lv). 

 
5. Pasūtījuma izpilde. 

 
5.1.Darba uzdevumu izpilde tiek veikta, izmantojot Izpildītāja resursus (transports, sakari, 
datu bāzes, biroja telpas, iekārtas u.c.). 
5.2.Darba uzdevumu izpildei nepieciešamos dokumentus Izpildītājs sagatavo latviešu valodā. 
Puses bez papildus samaksas var vienoties par dokumentu sagatavošanu svešvalodās. 
 

6.Citi nosacījumi  
 

6.1. Līgums stājas spēkā tā abu pušu parakstīšanas dienā un darbojas līdz Līgumā noteikto 
saistību pilnīgai izpildei. 
6.2. Visas domstarpības šī Līguma izpildes sakarā tiek risinātas savstarpējās pārrunās. Ja 
vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiek risināts LR tiesā.  
6.3. Jebkura no pusēm var vienpusēji atkāpties no līguma, to uzsakot 7 (septiņas) dienas 
iepriekš.  
6.4. Līguma laušanas gadījumā tiek sastādīts gala nodošanas – pieņemšanas akts, aprēķinātas 
nostrādātās darba stundas un izejot no tā veikts pārrēķins atbilstoši šī Līguma samaksa 
kārtībai.  
6.5. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi 
paveiktajiem darba uzdevumiem. Izpildītājam ir pienākums atgriezt atlikušo avansa summu, 
ja pienācīgi veikto darba uzdevumu vērtība nepārsniedz avansa apmēru.  
6.6. Līgums var tikt grozīts un papildināts, Pusēm par to slēdzot rakstisku vienošanos, kas 
kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
6.7. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros, pa vienam katrai Līguma 
slēdzēja pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 
 

7.Puses. 
 

Pasūtītājs:     Zvērināts advokāts: 
 
 
 
_______________   _______________ A. Laizāns  
 
 


