
Līgums Nr.___________ 

“Pētījuma  “Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to 

modernizācijas nepieciešamība” veikšana”  

( TM 2017/10) 

 

Rīgā        2017. gada ___________________ 

 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045) tās _________ personā, 

kura rīkojas pamatojoties uz Tieslietu ministrijas _________- un saskaņā ar Ministru kabineta 

2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 243 „Tieslietu ministrijas nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), 

no vienas puses, un 

Latvijas Zvērinātu notāru padome (reģistrācijas Nr. 90000349625) tās priekšsēdētājas _________ 

personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas statūtiem (turpmāk – 

Izpildītājs), no otras puses, turpmāk kopā saukti – Puses, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60. pantu un iepirkuma “Pētījuma “Civillikuma 

Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas 

nepieciešamība” veikšana” (Identifikācijas Nr. TM 2017/10), komisijas 2017 gada 30. marta 

lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt pētījumu par Latvijas mantojuma tiesību sistēmas 

atbilstību mūsdienu civiltiesību tendencēm, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 

1. pielikums) un atbilstoši 2013. gada 3. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 “Kārtība, 

kādā publiska persona pasūta pētījumus” (turpmāk – Pētījums) un sniegt Pētījuma prezentāciju 

(turpmāk viss kopā – Pakalpojums).  

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

2.1. Līguma kopējā summa nepārsniedz EUR 14 338,50 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

astoņi euro un 50 centi), tajā skaitā normatīvajos aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis 

(EUR 2 488,50 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un 50 centi)) (turpmāk – 

PVN), jeb EUR 11 850,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez 

PVN (turpmāk – PVN). 

2.2. Līguma kopējā summā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu līdz 

Līguma izpildei. 

2.3. Pasūtītājs maksājumu par Pakalpojumu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas un nodevuma nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

dienas. 

 

3. Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas kārtība 

 

3.1. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Līguma 1. pielikums) 

3. punktā norādīto Pakalpojuma sniegšanas gaitu, un, piesaistot pētnieku, kuram ir: 

a) vismaz maģistra grāds tiesību zinātnēs, un 

b) vismaz 3 (trīs) gadu pieredze mantojuma tiesību jomā, un 

c) akadēmiska rakstura publikācija(-s) mantojuma tiesību jomā, iespējams arī pārrobežu 

(Eiropas Savienības) mantojuma tiesību jomā, kuras(-u) autors tas ir, un 

d) angļu un/vai vācu valodas zināšanas; 

e) vēlama pieredze pētījumu veikšanā; 

f) vēlama pieredze (pasniedzot augstskolā, pārstāvot klientus, tajā skaitā, vedot pārrobežu 

mantojuma lietas u.tml.) ar vismaz vienas tās valsts (Igaunija, Lietuva, Vācija, Francija, 

Šveice) normatīvajiem aktiem mantojuma tiesību jomā, ar kuras tiesisko regulējumu 

pētījuma ietvaros tiks salīdzināts Latvijas tiesiskais regulējums; 
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g) vēlamas zināšanas vēl vismaz vienā tās valsts (Igaunija, Lietuva, Vācija, Francija, Šveice) 

oficiālā valodā, ar kuras tiesisko regulējumu mantojuma tiesību jomā pētījuma ietvaros tiks 

salīdzināts Latvijas tiesiskais regulējums. 

3.2. Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz informācija par 

Pakalpojuma veikšanas gaitu. 

3.3. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, veicot nodevuma izvērtēšanu, konstatē, ka nodevums 

neatbilst Līguma noteikumiem, tad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo un paraksta aktu, 

kurā norāda konstatētos trūkumus un nepilnības (turpmāk – Trūkumu akts), un nodod to 

Izpildītājam. Izpildītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Trūkumu akta saņemšanas 

nodrošina trūkumu un nepilnību novēršanu nodevumā un iesniedz to atkārtoti Pasūtītāja 

pilnvarotajam pārstāvim. Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības iesniegt Izpildītājam 

atkārtotus Trūkumu aktus, ja pirmajā Trūkumu aktā/iepriekšējos Trūkumu aktos Izpildītājs nav 

novērsis norādītos trūkumus un nepilnības. Trūkumu aktā minēto trūkumu un nepilnību 

novēršana nepagarina nodevuma iesniegšanas termiņu. 

3.4. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, veicot nodevuma izvērtēšanu, konstatē, ka Izpildītāja 

iesniegtais nodevums atbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis par to 

nosūta Izpildītājam e-pastu uz adresi info@latvijasnotars.lv. 

3.5. Pēc tam, kad Izpildītājs saņēmis e-pastu no Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja par to, ka nodevums ir 

atbilstošs Līguma noteikumiem, Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo un iesniedz 

Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim no savas puses parakstītu nodevuma nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

3.6. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros atbilstoši 2013. gada 3. janvāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1 “Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” (turpmāk – Noteikumi) iesniedz:  

3.6.1. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam saskaņošanai 

detalizētu pētījuma izstrādes darba plānu, norādot veicamos darbus un atbildīgo 

personu, saskaņojot to ar Pasūtītāju; 

3.6.2. līdz 2017. gada 1. septembrim Pasūtītājam izvērtēšanai elektroniskā veidā un papīra 

formā nodevumu un Pētījuma kopsavilkumu - Pētījumu latviešu valodā, anotāciju un 

Līguma izpildes noslēguma ziņojumu, noformējot tos atbilstoši Noteikumiem.  

3.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma klātienē sniedz Pētījuma prezentāciju 2017. gadā 

Pasūtītāja rīkotajā darba grupā un/vai konferencē latviešu valodā Latvijā saskaņā ar Pasūtītāja 

norādījumiem. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, lai prezentētu Pētījumu darba grupā un/vai 

konferencē; 

4.1.2. segt visus izdevumus, tajā skaitā tulkošanas, transporta, viesnīcu u.c. izdevumus, kuri ir 

saistīti ar Pētījuma veikšanu un prezentācijas sniegšanu; 

4.1.3. neizpaust informāciju trešajām personām, kas tam Pakalpojuma sniegšanas laikā tieši vai 

netieši kļūst zināma par Pasūtītāju vai to darbiniekiem; 

4.1.4. elektroniskā veidā un papīra formā nodod visu informāciju un faktus, kas iegūti pētījuma 

izstrādes gaitā (pētījuma veikšanai nepieciešamie dati, ko radījis vai apkopojis 

izstrādātājs), un pētījuma izstrādes gaitā izmantoto datu avotu sarakstu; 

4.1.5. nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju latviešu valodā. 

4.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 2. nodaļas 

noteikumiem. 

4.3. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas pētījuma izstrādes laikā, pieder 

Pasūtītājam. 
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4.4. Pasūtītājs pēc Pētījuma izstrādes izplatīs Pētījumu publiskajā telpā. 

 

5. Pušu atbildība 

 

5.1. Ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma 2. nodaļā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pēc 

Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) 

apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no Līguma kopējās summas visā līguma darbības laikā. 

5.2. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos termiņus, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas 

par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 

kopējās summas visā līguma darbības laikā. Pasūtītājam ir tiesības samazināt kādu no 

maksājumiem, ko Pasūtītājs Līgumā apņēmies maksāt Izpildītājam, Izpildītāja līgumsoda 

apmērā. 

5.3. Ja Izpildītājs neizpilda (Līguma 3.7. punktā) noteikto, Pasūtītājs sagatavo Trūkuma aktu un 

Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līguma kopējās summas. 

5.4. Līguma 5.1. un 5.2. punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes 

pilnā apjomā. 

6. Nepārvarama vara 

 

6.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas 

nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja 

paredzēt, novērst un ietekmēt.  

6.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā par 

to paziņo otrai Pusei. 

 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

8. Līguma darbības laiks 

 

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 

8.3. Ja Līguma 6. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 

8.4. Ja Izpildītājs pēc Trūkumu akta saņemšanas arī otro reizi/nākamās reizes nav novērsis trūkumus 

un nepilnības gala nodevumā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 2 (divas) darba 

dienas iepriekš nosūtot par to rakstisku paziņojumu Izpildītājam, šajā gadījumā Pasūtītājam 

netiek piemēroti nekādi līgumsodi vai cita veida sankcijas 

8.5. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt 

Līgumu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš nosūtot par to rakstisku paziņojumu Izpildītājam. 

 

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība  

 

9.1. Izpildītājs rakstiski laikus informē, Pasūtītāju par nepieciešamību veikt Līguma izpildē iesaistītā 

personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu vai papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu 
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Līguma izpildē.  

9.2. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja 

nomaiņai vai papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanai Līguma izpildē nepieciešama 

Pasūtītāja piekrišana, Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis 

visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai informē 

Izpildītāju par piekrišanu vai atteikumu atļaut Līguma izpildē iesaistītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņai vai papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanai Līguma izpildē. 

 

10. Noslēguma noteikumi 

10.1. Līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ciktāl to pieļauj publisko 

iepirkumu regulējošie normatīvie akti. Jebkuras izmaiņas šī 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. 

10.2. Pasūtītāja pilnvarotā pārstāve, kura koordinē Līguma izpildi no Pasūtītāja puses, ir Tieslietu 

ministrijas _________________ . 

10.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš koordinē Līguma izpildi no Izpildītāja puses, 

_________________. 

10.4. Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta gala nodevuma nodošanas un pieņemšanas aktu. 

10.5. Izpildītājam nav tiesības cedēt no Līguma izrietošās tiesības trešajām personām. 

10.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos 

rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī 

par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse 

nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā 

būtu radušies otrai Pusei. 

10.7. Līgums sagatavots uz 18 (astoņpadsmit) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā 

specifikācija”, 2. pielikums „Gala nodevuma nodošanas un pieņemšanas akta paraugs”, kas ir 

neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir Pasūtītājam un 

otrs – Izpildītājam. 

11. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 
Reģistrācijas Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 

Konta Nr. ______ 

Latvijas Zvērinātu notāru padome 

Reģistrācijas Nr. 90000349625 

Kr.Valdemāra iela 20-8, Rīga, LV-1010 

Konta Nr. ______ 

      ____________________________                      ____________________________  

 

 

                

 


