
 

L Ī G U M S 
par juridiskās palīdzības sniegšanu 

  
Jaunpilī, 2014.gada 19.decembrī. 
 
Jaunpils novada dome, reģistrācijas numurs: 90000051932, adrese: „Ērģelnieki” 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, turpmāk tekstā saukts – Klients, kuru pārstāv tās 
priekšsēdētāja Ligita Gintere,  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MW Consulting”, reģistrācijas numurs: 41203043075, 
juridiskā adrese: "Ceplīši", Balgales pag., Talsu nov., LV-3287, turpmāk saukts - Birojs, kuru pārstāv 
valdes loceklis Juris Valters,  
  
visi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, noslēdz Līgumu par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Birojs sniedz juridisko palīdzību Klientam saskaņā ar publiskā iepirkuma „Juridiskās palīdzības 

sniegšana” (identifikācijas numurs: JND2014/8) tehnisko specifikāciju un Biroja piedāvājumu un 
Klienta doto uzdevumu laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.  

1.2. Klients samaksā par juridiskās palīdzības sniegšanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 
  

2. Pušu saistības un pienākumi. 
2.1. Klients apņemas: 

2.1.1. noteikt uzdevumus, kuri jāizpilda Birojam; 
2.1.2. par katru būtisko jautājumu uzdevuma izpildē darīt zināmu Birojam savu viedokli un 

formulēt katru atsevišķu uzdevumu, kas var tuvināt vēlamajam rezultātam; 
2.1.3. informēt Biroju par jebkuriem apstākļiem, kas var būt būtiski, vai arī par to, ka ir mainījies 

Klienta viedoklis par kādu no apstākļiem; 
2.1.4. apmaksāt iesniegtos rēķinus par juridiskās palīdzības sniegšanu saskaņā ar kārtību, kāda 

noteikta šī līguma 4.punktā; 
2.1.5. ievērot Biroja ieteikumus. 

2.2. Birojs apņemas: 
2.2.1.saskaņā ar publiskā iepirkuma „Juridiskās palīdzības sniegšana” (identifikācijas numurs: 

JND2014/8) tehnisko specifikāciju un Biroja piedāvājumu un Klienta doto uzdevumu; 
2.2.2.Klienta uzdevumus izpildīt kvalitatīvi iepriekš saskaņotajos termiņos; 
2.2.3. sniegt Klientam vispusīgu informāciju par uzdevumu izpildes gaitu un apstākļiem; 
2.2.4. pēc Klienta pieprasījumu sniegt tam pārskatu par Klienta labā paveiktā darba apjomu; 

 
3. Konfidencialitāte. 

3.1. Birojs nodrošina jebkuras tam uzticētās Klienta informācijas neizpaušanu saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

3.2. Klients nodrošina jebkuras tam uzticētās Biroja informācijas neizpaušanu saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

 
4. Savstarpējie norēķini. 

4.1. Samaksas apmērs par Biroja sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikts sekojoši: 
4.1.1. Par Biroja sniegto juridisko palīdzību Klients maksā EUR1150 (viens tūkstotis simt 

piecdesmit euro) bez PVN mēnesī; 
4.1.2. Klients papildus apmaksā valsts nodevas, pasta pakalpojumu, notariālos pakalpojumus 

un citus maksājumus, kuri nepieciešami pienācīgai uzdevuma izpildei. 
4.2.Šī līguma 4.1.punktā minētie maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz izsniegto rēķinu piecu dienu 

laikā no rēķina iesniegšanas Klientam vai saskaņā ar rēķinā norādīto datumu. 
4.3. Par norēķinu brīdi tiek uzskatīta diena, kad rēķinā minētā summa ir saņemta Biroja bankas 

kontā, kas norādīts rēķinā. 
 



 

Biroja un Klienta bankas rekvizīti ir šādi: 
 
 
 
  

 
 

5. Pušu atbildība. 
5.1. Par nepienācīgu Līguma noteikumu izpildi Puses  atbild saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 
5.2. Birojs negarantē Klienta lietas iznākumu. 
5.3. Ja kāda no Pusēm ilgāk par vienu mēnesi nepilda savas līgumā noteiktās saistības, otrai Pusei ir 

tiesības, iepriekš par to paziņojot pirmajai Pusei, apturēt savu līguma saistību izpildi līdz brīdim, 
kad pirmā Puse atsāk saistību izpildi. Par  šādu saistību neizpildi sankcijas netiek piemērotas. 
 

6. Nepārvarama vara. 
6.1. Puses  tiek  atbrīvotas  no  atbildības  par  Līguma  noteikumu pārkāpšanu,  ja  tā  radusies  

nepārvaramas  varas  (dabas stihija, streiki, valsts iestāžu darbība u.tml.) rezultātā. 
 

7. Līguma darbības termiņš. 
7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim. 
7.2. Jebkura  no Pusēm  var izbeigt  Līgumu  ne mazāk kā mēnesi pirms tam brīdinot otru Pusi. 

Līguma izbeigšanas brīdī Puses veic savstarpējos norēķinus par paveikto. 
 

8. Citi noteikumi. 
8.1. Grozījumi šajā līgumā vai tā papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir 

parakstījušas Puses. 
8.2. Strīdi un domstarpības starp Pusēm tiek risinātas savstarpējās sarunās, bet nepieciešamības 

gadījumā ar tiesas starpniecību. 
8.3. Līgums  sastādīts  divos eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 
  

9. Pušu vai pušu pārstāvju paraksti. 
  
 
Klienta vārdā     _______________________ / L.Gintere / 
 
 
Biroja vārdā     _______________________ / J.Valters / 
 

Puse: 
Reģ.Nr. 
Kredītiestāde: 
Konta Nr. 

SIA „MW Consulting” 
41203043075 
AS „Swedbank” 
LV20HABA0551032828822 

 
Jaunpils novada dome 
Reģ. Nr. 90000051932 
AS „Swedbank” 
LV22HABA05510203257
77 


