LĪGUMS
par juridiskās palīdzības sniegšanu Nr. 6.1-1.357/14
Ulbrokā,

2014.gada 28.novembrī

Zvērinātu advokātu birojs “Krasta un Grūbe” biroja vadītājas Ilzes
Krastas personā, reģ.nr. 90000528057, jur.adr. Hanzas iela 4 - 3, Rīga, turpmāk saukts
Advokāts, no vienas puses un Stopiņu novada dome, reģ. Nr. 90000067986, jur. adr.
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, domes priekšsēdētāja Jāņa Pumpura
personā, turpmāk saukts Klients, no otras puses, savstarpēji labprātīgi vienojoties,
pamatojoties uz Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas 27.11.2014. lēmumu,
protokols Nr. 2014/48(8.2.B)-2, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1. Advokāts apņemas sniegt Klientam juridiskos pakalpojumus konsultāciju,
pārrunu, atzinumu un pārstāvības formā, pārstāvot Klienta intereses - juridisko
pakalpojumu sniegšana 2005. gada 9. decembrī ar SIA „Remus nami” un SIA
„Biķerciems” noslēgtā izlīguma izpildes nodrošināšanai, saskaņā ar Stopiņu novada
domes rīkotā iepirkuma „Juridisko pakalpojumu sniegšana 2005. gada 9. decembrī ar
SIA „Remus nami” un SIA „Biķerciems” noslēgtā izlīguma izpildes nodrošināšanai”,
identifikācijas Nr. SND2014/48(8.2.B), Tehniskajām specifikācijām.
2. LĪGUMSLĒDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
2.1. Advokāts garantē savu ierašanos pie Klienta juridisku jautājumu risināšanai šī
līguma 1.1. p. ietvaros, saņemot no Klienta uzaicinājumu ne vēlāk par 24 stundām
pirms ierašanās. Ja nav nepieciešams ierasties personiski, Advokāts konsultāciju
sniedz telefoniski vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību.
2.2. Advokāts apņemas izpildīt uzņemtās saistības, konkrētos uzdevumus abu pušu
saskaņotajos termiņos, kas atkarīgi no dokumentu izgatavošanas. Advokāts neatbild
par termiņu neievērošanu, ja Klients neiesniedz nepieciešamos materiālus,
informāciju u.tml. pēc Advokāta pieprasījuma.
2.3. Advokāts sniedz informāciju Klientam par darbu izpildes gaitu pēc Klienta
pieprasījuma.
2.4. Klients apņemas nodot Advokātam visus viņa rīcībā esošos ar doto uzdevumu
saistītos dokumentus, kā arī pēc Advokāta lūguma un priekšlikuma pasūtīt no citām
valsts un pašvaldības iestādēm dotā uzdevuma izpildei nepieciešamos pierādījumus –
rakstveida dokumentus.
2.5. Klients var uzdot jebkuram savam darbiniekam sazināties ar Advokātu, kā arī var
pilnvarot savu darbinieku ierasties pie Advokāta juridiskās palīdzības saņemšanai.
3. APMAKSAS KĀRTĪBA.
3.1. Par Advokāta darbu juridiskās palīdzības sniegšanā Klients apņemas samaksāt
EUR 50.00/stundā (piecdesmit euro stundā) neieskaitot PVN. Kopējā līguma summa
par 300 (trīs simti) stundām: EUR 15 000 bez PVN, PVN 21% EUR 3 150, EUR
18 150 ar PVN.
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3.2. Klients veic apmaksu pēc Advokāta piestādītā rēķina, kuru Advokāts sastāda un
iesniedz Klientam pēc katra nostrādātā mēneša.
3.3. Klients apņemas apmaksāt Advokātam ceļa izdevumus, kā arī citus dokumentu
izgatavošanas vai tehniskos izdevumus, kas saistīti ar dotā uzdevuma izpildi.
3.4. Puses var vienoties par citu apmaksas kārtību.
4. LĪGUMA TERMIŅŠ.
4.1. Līgums noslēgts uz noteiktu laiku. Termiņš juridisko pakalpojuma izpildei – divi
gadi vai 300 h (trīs simti stundas).
4.2. Ja līgumā noteiktajā termiņā, t.i. 2 (divi) gadi, Klients nav saņēmis pakalpojumus
apjomā, kāds noteikts iepirkuma specifikācijā, t.i., 300 stundas, tad līguma termiņš
var tikt pagarināts ne vairāk kā par 2 (diviem) gadiem.
4.3. Pirms līguma grozījumu veikšanas Pasūtītājs izvērtē grozījumu veikšanas
pamatotību.
4.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
5. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA.
5.1. Ikviena no pusēm var izbeigt līguma darbību vienu mēnesi iepriekš par to
rakstveidā brīdinot otru pusi.
5.2. Pusēm mēneša laikā jāveic abpusēji norēķini:
Advokātam jāatdod visa viņa rīcībā esošā Klienta dokumentācija;
Klientam jāveic norēķini ar Advokātu par viņa darbu līdz līguma izbeigšanas
dienai.
6. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
6.1. Līguma grozījumi ir iespējami savstarpēji vienojoties.
6.2. Advokātam nav tiesību izpaust jebkuru informāciju par Klientu trešām personām.
6.3. Advokāts ir atbildīgs Klientam par tam nodarītiem zaudējumiem, ja tie nodarīti
Advokātam nokavējot procesuālos termiņus vai piemērojot neatbilstošas
procesuālās vai materiālās tiesību normas.
6.4. Šis līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos, jebkuri līguma grozījumi, labojumi
vai papildinājumi ir spēkā tikai pēc to izteikšanas rakstiskā formā un
apstiprināšanas ar pušu parakstiem un zīmogiem.
6.5. Jebkuri strīdi tiek risināti pusēm vienojoties vai tiesas ceļā atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem.
6.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no līgumslēdzējpusēm.
6.7. Pušu rekvizīti:
Advokāts
ZAB “Krasta un Grūbe”
reģistrācijas nr. 90000528057
Hanzas iela 4 – 3, Rīga, LV-1010
konts LV73 UNLA 0002 0174 69220
SEB bankas Centra filiālē

Klients
Stopiņu novada dome
reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.
konts: L LV79UNLA0033300130908
a/s „SEB banka”, Salaspils filiāle,

__________________ I.KRASTA

__________________ J.PUMPURS
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