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 LĪGUMS 

par ziņu aģentūru pakalpojumiem 

Iepirkuma Nr. SPRK 2016/242 

Izpildītāja līguma Nr. 17108S3012 

 

Pasūtītāja līguma Nr.41/2016 

Rīga,                            2016.gada ___.novembrī 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LETA», juridiskā adrese Marijas iela 2, LV - 1050, Rīga, 

reģistrācijas Nr.40003229349,  _____________ personā, kura darbojas uz _________ pilnvaras Nr. 

__________ pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no vienas puses, un Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija, reģistrācijas Nr. 90001162258, kuru saskaņā ar pilnvarojumu pārstāv 

izpilddirektors ____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, Izpildītājs un Pasūtītājs abi kopā, 

turpmāk tekstā Līdzēji, vai katrs atsevišķi – Līdzējs, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un tā piegāde 

1.1. Izpildītājs saviem spēkiem un līdzekļiem par Līgumā noteikto samaksu, saskaņā ar Līgumā un tā 

1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” un 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteikto, veido un 

piegādā Pasūtītājam ziņu aģentūru pakalpojumus (turpmāk tekstā - Pakalpojums). 

1.2. Pakalpojums sevī ietver nepārtrauktu On-line ziņu – informatīvo materiālu (ziņu lente) pieejamību 

un saņemšanu tiešsaistē katru dienu (7 dienas nedēļā) 24 stundas diennaktī Izpildītāja mājas lapā 

_____________ Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajā apjomā un kvalitātē visā 

Līguma darbības laikā. 

1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs neizmantot saskaņā ar Līgumu savlaicīgi un kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu, 

bet tas nevar tikt atzīts par pamatojumu, ka Izpildītājs Pakalpojumu nav sniedzis. 

1.4. Izpildītājs Līguma darbības laikā nodrošina, ka Līguma ietvaros sniegtais Pakalpojums atbilst 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. 

2. Līguma maksa un maksājumu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par visu Līguma darbības termiņu nepārsniedz EUR 7920.00 (septiņi 

tūkstoši deviņi simti divdesmit euro, 20 centi) apmērā un papildus PVN Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

2.2. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs par savlaicīgi un kvalitatīvi saskaņā ar Līgumu saņemtu 

Pakalpojumu maksā Izpildītājam ikmēneša Līguma summas daļu  EUR 660.00 (seši simti 

sešdesmit euro, 00 centi) apmērā un papildus pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - 

PVN) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; 

2.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma 2.2. punktā minēto ikmēneša Līguma summas daļu Pasūtītājs maksā 

Izpildītājām reizi mēnesī par iepriekšējā kalendārajā mēnesī saņemto kvalitatīvo Pakalpojumu 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja sagatavotā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām atbilstoša rēķina oriģināla iesniegšanas Pasūtītājam. 

2.4. Saskaņā ar šo Līgumu veicamos maksājumus Līdzēji veic ar pārskaitījumu uz Līguma rekvizītos 

vai rēķinā norādīto otra Līdzēja norēķinu kontu. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā 

banka apstiprinājusi Pasūtītāja iesniegto maksājuma uzdevumu par Līguma summas 

pārskaitījumu. 

2.5. Gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kurš neatbilst Līguma noteikumiem vai 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tas uzskatāms par neiesniegtu. 

http://www.leta.lv/
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2.6. Nekādi citi Līgumā tieši neatrunāti maksājumi no Pasūtītāja puses par labu Izpildītājam Līgumā 

minēto saistību izpildei Pasūtītājam nav jāveic. 

2.7. Pasūtītājs maksā tikai par faktiski saņemtu kvalitatīvu Pakalpojumu. 

3. Līdzēju pienākumi un tiesības 

3.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

3.1.1. Izpildītājam ir pienākums atbilstoši Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja pasūtījumam 

savlaicīgi sniegt kvalitatīvu Pakalpojumu atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajām 

prasībām; 

3.1.2. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķina oriģinālu par Pakalpojuma piegādi; 

3.1.3. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt līgumattiecības atbilstoši Līguma noteikumiem; 

3.1.4. Izpildītājam ir tiesības savlaicīgi saņemt Līguma noteikto samaksu par Pakalpojumu. 

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1. Pasūtītājs nekavējoties paziņo Izpildītājam, ja tas nav saņēmis Pakalpojumu ilgāk par 4 

(četrām) stundām, par ko Līdzēji sastāda attiecīgu aktu; 

3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt maksājumus atbilstoši Līguma nosacījumiem un 

termiņiem; 

3.2.3. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt līgumattiecības atbilstoši Līguma noteikumiem. 

3.3. Pasūtītājs atzīst un apzinās, ka tas neiegūst nekādas autortiesības un blakus tiesības attiecībā uz 

Pakalpojuma ietvaros saņemtajiem informatīvajiem materiāliem.  

4. Līdzēju atbildība 

4.1. Līdzēji ir pilnā mērā atbildīgi par Līguma noteikumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo 

aktu prasību neievērošanu. 

4.2. Par Līgumā noteikto Pasūtītāja Līguma summas daļas maksājuma nepamatotu kavējumu Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās Līguma 

summas daļas par katru nokavēto dienu. Maksimālā šajā Līguma punktā minētā līgumsoda summa 

nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no nesamaksātās Līguma summas daļas.  Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājam līgumsods ir 

jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.  

4.3. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu piegādi pilnībā vai daļēji ilgāk par 1 (vienu) dienu, ja 

Pakalpojuma piegādes termiņš ir noteikts dienās, tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās 

Līguma summas par katru dienu, kurā netiek nodrošināta Pakalpojuma piegāde. Maksimālā šajā 

Līguma punktā minētā līgumsoda summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 

2.2.punktā noteiktās Līguma summas.  

4.4. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu piegādi pilnībā vai daļēji ilgāk par 1 (vienu) darbadienu, ja 

Pakalpojuma piegādes termiņš ir noteikts darbadienās, tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 2.2.punktā 

noteiktās Līguma summas par katru darbadienu, kurā netiek nodrošināta Pakalpojuma piegāde. 

Maksimālā šajā Līguma punktā minētā līgumsoda summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) 

no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma summas.  
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4.5. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu piegādi pilnībā vai daļēji ilgāk par 1 (vienu) stundu, ja 

Pakalpojuma piegādes termiņš ir noteikts stundās, tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās 

Līguma summas par katru stundu, kurā netiek nodrošināta Pakalpojuma piegāde. Maksimālā šajā 

Līguma punktā minētā līgumsoda summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 

2.2.punktā noteiktās Līguma summas.  

4.6. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus Izpildītāja sniegtajā Pakalpojumā, tad Pasūtītājs sastāda un nosūta 

Izpildītājam Trūkumu aktu pa pastu vai elektroniski ieskenētu uz e-pasta adresēm: 

sintija.sproge@leta.lv, norādot vēlamo Trūkumu novēršanas termiņu, kas nav garāks par 3 (trīs) 

darba dienām. Izpildītājs izvērtē sūdzības pamatotību. Ja Pasūtītāja sūdzība ir pamatota, Izpildītājs 

novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus Pasūtītāja norādītājā termiņā. 

4.7. Ja Izpildītājs nenodrošina Pasūtītāja konstatēto pamatotos trūkumu, novēršanu šī Līguma 4.6.punktā 

noteiktajā kārtībā, tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

(nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma summas par katru 

nokavēto dienu. Maksimālā šajā Līguma punktā minētā līgumsoda summa nedrīkst pārsniegt 10% 

(desmit procentus) no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma summas.  

4.8. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums nav sniegts vispār vai daļēji, ja sniegtais Pakalpojums ir 

nekvalitatīvs, un ja Izpildītājs šī Līguma 4.6.punktā noteiktajā kārtībā nenovērš konstatētos 

pamatotos trūkumus, Pasūtītājam nav pienākums maksāt par attiecīgo Pakalpojumu un atbildēt 

saskaņā ar Līguma 4.2.punktu.  

5. Līguma spēkā esamība, grozīšana un izbeigšana 

5.1. Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot) un 

līdz saistību izpildei. 

5.2. Līgumu grozīt iespējams, Līdzējiem par to savstarpēji rakstveidā vienojoties un parakstot papildus 

vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu no tās abpusējas parakstīšanas brīža. 

5.3. Līdzējiem ir tiesības rakstveidā vienojoties izbeigt Līgumu. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstveidā 

brīdinot Izpildītāju, izbeigt Līgumu: 

5.4.1. ja Izpildītājs nenovērš Trūkumu aktā (Līguma 4.6.punkts) norādītos trūkumus Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā; 

5.4.2. ja Pakalpojumi Pasūtītājam vairāk nav nepieciešami. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas rezultātā, kuru Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt, un par kuras 

rašanos tās neuzņemas atbildību. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara 

darbības, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība un tml., kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie 

normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos ir jāpaziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro 

dienu laikā pēc to iestāšanās. 

6.2. Līdzēji Līguma 6.1. punktā noteiktajos gadījumos vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes 

termiņa pagarināšanu, Līguma atcelšanu vai citu noteikumu izmaiņu uz laiku, kamēr darbojas minētie 

apstākļi.  

6.3. Ja Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 

jebkuram Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 
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7. Citi noteikumi 

7.1. Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Visi labojumi un grozījumi Līgumā ir Līdzējiem 

saistoši, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīti. 

7.2. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Līdzēju saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

7.3. Līdzējiem ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā brīdināt vienam otru par savas adreses vai 

saimniecisko rekvizītu maiņu. Līdzējs, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīgs par visiem 

zaudējumiem, kas tam vai otram Līdzējam var rasties šajā sakarā. 

7.4. Visos jautājumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7.5. Visas domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līgumu, tiks risinātas, Līdzējiem vienojoties. 

Domstarpības, kuras nevarēs atrisināt šādā ceļā, tiks iesniegtas izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.6. Pasūtītāja kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītājos jautājumos (izņemot dokumentu parakstīšanu) 

ir __________________; 

7.7. Izpildītāja kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītājos jautājumos ir _______________________.  

7.8. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 2 pielikumiem 

uz 2 (divām) lapām, katrs eksemplārs kopā uz 6 (sešām) lapām. Katrs no Līdzējiem saņem pa vienam 

Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8. Līdzēju rekvizīti 
 

Pasūtītājs 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija 

Adrese: Ūnijas iela 45,Rīga, LV -1039 

Reģ. Nr. 90001162258 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV09TREL2120640005000 

 

_____________________________ 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas izpilddirektors  

 

Izpildītājs 

 

SIA “Leta” 

Reģ. Nr. 40003229349 

PVN Nr.  

Adrese: Marijas iela 2, LV - 1050, Rīga 

Kods:  

Konta Nr. 

 

   _______________________________ 

   SIA “LETA”  
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Pielikums Nr. 1 

SPRK 2016/242 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Izpildītājs Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, Tehniskajā piedāvājumā jāietver: 

 

Nr. Parametrs Minimālās prasības 
Atbilstība 

(Jā / Nē) 

1. On-line ziņas – informatīvie materiāli (ziņu lente): 

1.1. 
Sabiedriski politiskās ziņas: Latvijas 

ziņas, Baltijas ziņas, pasaules ziņas 
Aktuālās* ziņas par sociāli politiskām tēmām Jā 

1.2. 
Ekonomikas ziņas: Latvijas ziņas, 

Baltijas ziņas, pasaules ziņas 
Aktuālās ziņas par ekonomikas tēmu Jā 

1.3. Paziņojumi presei 

Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu 

sistēmai piederīgo iestāžu, kā arī citu iestāžu, 

organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 

preses relīzes 

Jā  

1.4. Rīta notikumu apskats - kalendārs 
Masu informācijas līdzekļu sniegts aktuālo dienas 

notikumu apskats 
Jā 

1.5. 
Nozaru informācija: likumdošana, 

enerģētika, pašvaldības 

Masu informācijas līdzekļu sniegtas aktuālās 

ziņas, kas skar enerģētikas nozari, likumdošanas 

jautājumus un pašvaldību jautājumus. 

Jā 

1.6. Ziņu arhīvs 

Izpildītāja arhīvi, kuros glabājas attiecīgie masu 

informācijas līdzekļu dokumentālie materiāli 

elektroniskā formātā. 

Jā 

2. 
On-line ziņu (ziņu lentes) 

pieejamība: 

Nodrošināma tiešsaitē** katru dienu (7 dienas 

nedēļā) 24 stundas diennaktī. 
Jā 

3. On-line ziņu (ziņu lentes) piegāde: 

1) nodrošina tiešsaitē 

2) nodrošina piešķirot Pasūtītājam autorizācijas 

rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli); 

3) nodrošina Pasūtītāja norādītajām IP adresēm 

(apgabalam); 

4) Neierobežots lietotāju skaits  

Jā 

4. Pakalpojuma kvalitāte 

Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē masu 

informācijas līdzekļu darbību. 

Jā 

* Pašreizējā brīdī vai noteiktā laika posmā nozīmīgs, neatliekams; šodienīgs. 

** piegādātāja mājaslapā, kas tiks atrunāta pie līguma noslēgšanas 

 

Pasūtītājs 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija 

 

_____________________________ 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas izpilddirektors  

 

       

      Izpildītājs 

 

SIA “Leta” 

 

   

_______________________________ 

  SIA “LETA” 

 

 

http://www.tezaurs.lv/#/sv/?šodienīgs

