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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", reģistrācijas 

Nr. 40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, Latvija, LV-2008, (turpmāk - Pasūtītājs), 

kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un valdes loceklis Mārtiņš Oliņš, no 

vienas puses, un  

SIA “Dynamic University”, reģistrācijas Nr. 40103474815, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 11-53, 

Rīga, LV-1050, (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), kuru uz pilnvaras pamata pārstāv tās izpilddirektors Jānis 

Meirāns no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses vai Puse, saņemot finansējumu no 

Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projekta Nr. 9.1.4.2/16/I/001 "VSIA NRC "Vaivari" funkcionēšanas 

novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" un, pamatojoties uz atklāta 

konkursa "Situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu 

Latvijas  izglītības iestādēs " ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/18ESF (turpmāk - konkurss) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. Līguma priekšmets un apjoms 

1.1. Līguma priekšmets ir situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību 

un pielietojumu Latvijas  izglītības iestādēs: 

- apzināt izglītības iestādes, kurās mācās mērķa grupas personas, kurām, pamatojoties uz NRC “ Vaivari”  

slēdzienu, ir izsniegtas asistīvās tehnoloģijas (tehniskais palīglīdzeklis)  (turpmāk tekstā - AST) vai par 

kurām ir saņemts ārstniecības personas atzinums par AST nepieciešamību mācību procesā; 

- izvērtēt situāciju ar AST nodrošinājumu apzinātajās izglītības iestādēs un noteikt mērķa grupas 

personām mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamos AST; 

- sniegt priekšlikumus optimālajam AST apmaiņas fonda izglītības iestādes organizācijas modelim. 

1.2. Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas ar saviem intelektuālajiem un materiāltehniskajiem 

resursiem veikt situācijas izpēti (pētījumu) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un 

pielietojumu Latvijas  izglītības iestādēs (turpmāk – Pakalpojumi). 

1.3. Pakalpojumu sniegšanu uzrauga Pasūtītājs un Labklājības ministrijas izveidota Uzraudzības padome 

(turpmāk – Uzraudzības padome). 

1.4. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumus Pasūtītājam atbilstoši konkursa tehniskajai specifikācijai 

(Līguma 1. pielikums) un Pakalpojum sniedzēja iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam 

konkursam (Līguma 2. pielikums). 

1.5. Sniedzamie Pakalpojumi un to plānotais apjoms ir noteikts Līguma 1. un 2. pielikumā. 

2. Līguma spēkā stāšanās, tā izpildes termiņi un vieta 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, kad Pasūtītājs un Pakalpojuma sniedzējs, labprātīgi 

vienojoties, abpusēji to ir parakstījuši. 

2.2. Līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku – 8 (astoņiem) mēnešiem, skaitot no Līguma parakstīšanas dienas.  

2.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

2.4. Līguma izpildes vieta – pakalpojuma sniedzēja telpās. 
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3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Līguma kopējā summa ir 36300 EUR(trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti euro un 0 centi) un pievienotās 

vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvajos aktos 

noteikto likmi. 

3.2. Līguma summā ietilpst visas ar konkursa tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās 

izmaksas, tajā skaitā visas personāla izmaksas un autoratlīdzības, kā arī visas ar konkursa tehniskajā 

specifikācijā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta 

pakalpojumi u.c.). 

3.3. Pakalpojuma līgumcena ir noteikta Pakalpojuma sniedzēja finanšu piedāvājumā, kas ir Līguma 

2. pielikums. 

3.4. Pasūtītājs samaksu Pakalpojuma sniedzējam par sniegtajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem 

veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas dienas.  

3.5. Šī Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas mērķiem 

pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas 

novērtēšana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" 

projekta „VSIA NRC „Vaivari” 

 funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas 

 izveide un ieviešana”, identifikācijas Nr. 9.1.4.2/16/I/001 līdzekļiem, kur 85% (astoņdesmit piecus 

procentus) no projekta finansē ES ar ESF starpniecību un 15% (piecpadsmit procentus) – Latvijas valsts 

budžets. 

3.6. Norēķini tiek veikti ES vienotajā valūtā euro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Pakalpojuma 

sniedzēja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajā 

rēķinā. 

3.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis naudas pārskaitījumu, ko apliecina 

attiecīgs maksājuma uzdevums. 

3.8. Pasūtītājam ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam par sniegtajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem 

Pakalpojumiem neveikt samaksu, ja nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 

4.punktu (izņemot Līguma 4.6.punktā noteikto gadījumu). Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzēja 

iesniegtais rēķins netiek akceptēts un Pasūtītājs to nosūta atpakaļ Pakalpojuma sniedzējam. 

 

4. Līguma izpildes saistību nodrošinājums 

4.1. Pakalpojuma sniedzējs Līguma saistību izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai 

apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja kontā. Pasūtītāja konts Līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma summas iemaksai: SEB bankā, konta Nr.LV13 UNLA 0010 0003 6010 1.  

4.2. Līguma izpildes saistību nodrošinājuma apmērs tiek noteikts 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas -  

1815 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro un 0 centi) apmērā. 

4.2.1. Pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā līguma slēgšanas brīdī  iesniedz Līguma izpildes saistību 

nodrošinājumu - Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu 

apliecinošu dokumentus vai ieskaita pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā līguma izpildes saistību 

nodrošinājumu – Drošības naudu 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas, kas ir spēkā līdz 

saistību pilnīgai izpildei. 

4.3. Līguma izpildes laikā, ar Pasūtītāja piekrišanu, Bankas garantija var tikt aizstāta ar Drošības naudu vai līguma 

izpildes apdrošināšanas polisi un otrādi. Faktu apstiprinoši dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma. 

4.4. Iesniedzot līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju, 

pakalpojuma sniedzējam jāņem vērā, ka apdrošināšanas polisē vai bankas garantijā ir jābūt norādītam 

konkursa nosaukumam un identifikācijas numuram, saistību izpildes nodrošinājuma apmēram un norādei, 

ka apdrošinājuma vai garantijas devējs pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma izmaksā pasūtītājam līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu, ja iestājies kāds no līguma 4.8. apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem. 
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4.5. Pretendents drīkst iesniegt līguma saistību izpildes nodrošinājumu arī kā naudas summas iemaksu 

pasūtītāja kontā. Pasūtītāja konts piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksai: SEB bankā, konta 

Nr.LV13 UNLA 0010 0003 6010 1.  

4.6. Veicot iemaksu pasūtītāja kontā, jānorāda maksājuma mērķis: "Situācijas izpēte (pētījums) par esošo 

situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas  izglītības iestādēs", 

identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/18ESF. 

4.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā un izpildāmam līdz līguma pilnīgai izpildei 

(pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas). 

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu (gadījumos, 

kad nodrošinājums iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise) vai iemaksātā nodrošinājuma 

naudas summa netiek atgriezta (gadījumos, kad nodrošinājums iemaksāts ar naudas pārskaitījumu), ja: 

4.8.1. Pakalpojuma sniedzēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir nodarīti Pasūtītājam zaudējumi; 

4.8.2. Pakalpojuma sniedzēja darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītājs piestādījis Pakalpojuma 

sniedzējam līgumsodu. 

4.9. Nodrošinājuma – apdrošināšanas polises gadījumā, apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai 4.2.1. 

apakšpunktā noteiktajā termiņā, kopā ar apdrošināšanas polisi iesniedzams samaksu apliecinoša 

dokumenta oriģināls. 

4.10. Pēc iepirkuma līguma izpildes (pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas), līguma saistību izpildes 

nodrošinājumu atgriež pretendentam sekojošā kārtībā: 

4.10.1. Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi pretendentam nosūtot pa pastu; 

4.10.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu - naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā 

– atmaksājot pakalpojuma sniedzējam 10 (desmit) darba dienu laikā. 

 

5. Pakalpojumu kvalitāte 

5.1. Pakalpojumu kvalitātei ir jāatbilst šā iepirkuma dokuemntācijā noteiktajām prasībām. 

5.2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka sniegtie Pakalpojumi atbilst konkursa tehniskajai specifikācijai, 

Pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam konkursam, Līguma noteikumiem, kā arī 

LR normatīvo aktu prasībām. 

5.3. Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka sniegtie Pakalpojumi atbildīs Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem 

kritērijiem un visiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu. 

 

 

6. Pakalpojumu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

6.1. Pakalpojuma izpilde tiek pierādīta ar  Nodevumu, kuru Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 6 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas.  

6.2. Pakalpojuma sniedzējs regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi kalendāra mēnesī, līdz katra mēneša 

25.datumam, vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma biežāk, elektroniski un rakstveidā iesniedz Pasūtītājam 

atskaiti par līguma izpildes progresu, t.sk. par plānotajām aktivitātēm un paveikto, konstatētajiem 

šķēršļiem un problēmām un ne retāk kā reizi mēnesī vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma biežāk piedalās 

sanāksmēs ar Pasūtītāja pārstāvjiem. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka šajās sanāksmēs piedalās 

Pakalpojuma sniedzēja vadošais pētnieks un tie situācijas izpētē (pētījumā) iesaistītie speciālisti, kuri 

piedalījušies konkrētā ziņojuma gatavošanā un kuru kvalifikācijas atbilstību iepirkumā izvirzītajām 

prasībām Pasūtītājs ir vērtējis. 

6.3. Pakalpojuma sniegšanas laikā Pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar tehniskās specifikācijas 

(2.2.9.apakšpunktu, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus Līgumā aprakstītājā kvalitātē .  
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6.4. Pasūtītājs ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 6.3.punktā minētā ziņojuma saņemšanas 

dienas sagatavo izvērtējumu ar vēstuli, kurā norāda konstatētos trūkumus un neatbilstības un nosūta to 

Pakalpojuma sniedzējam, norādot termiņu trūkumu vai neatbilstību novēršanai.  

6.5. Pēc Līguma 6.4.apakšpunktā konstatēto trūkumu vai neatbilstību novēršanas Pakalpojuma sniedzējs 

atkārtoti ne vēlāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam precizēto ziņojumu izvērtēšanai un 

Pasūtītājs rīkojas Līguma 6.4.punkta kārtībā.  

6.6. Termiņš katram ziņojumam konstatēto neatbilstību novēršanai 6.4.punkta kārtībā nevar pārsniegt vienu 

mēnesi.  

6.7. Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē iesniegtā ziņojuma neatbilstību Pasūtītāja norādījumiem, vai Pakalpojuma 

sniedzējs saskaņotajos termiņos nenovērš nepilnības, kā arī, ja Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti neiesniedz 

ziņojumu noteiktajā termiņā un kvalitātē: 

6.7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no ziņojuma pieņemšanas, kā arī vienpusēji atteikties no turpmākas 

Pakalpojumu sniegšanas un vienpusēji izbeigt šo Līgumu paziņojot par to Pakalpojuma 

sniedzējam 10 (desmit) dienas iepriekš.; 

6.7.2. Pasūtītājs var ierosināt izskatīt Uzraudzības padomē ziņojuma atbilstību Līguma, tehniskās 

specifikācijas un piedāvājuma nosacījumiem; 

6.7.3. ja Uzraudzības padome lemj, ka ziņojums ir Līgumam vai tehniskajai specifikācijai neatbilstošs 

un ziņojuma kvalitāte apdraud Pakalpojuma ieviešanu, Pasūtītājs var izbeigt Līgumu, paziņojot 

par to Pakalpojuma sniedzējam 10 (desmit) dienas iepriekš. 

6.8. Pakalpojuma sniedzējs 6.1. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam Nodevumu Līguma 

7.3.4.apakšpunktā noteiktajā formātā un tā prezentāciju PowerPoint vai ekvivalenta formātā. 

6.9. Pasūtītājs vismaz 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz viedokli par Līguma 6.8. apakšpunkta kārtībā 

iesniegto Nodevumu un prezentāciju un, ja nepieciešams, sniedz priekšlikumus tā precizēšanai. 

6.10. Pakalpojuma sniedzējam Nodevums jāprezentē Uzraudzības padomes sēdē. Par Padomes sēdes norises 

datumu un vietu paziņo elektroniski Pasūtītāja pārstāvis ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

6.11. Uzraudzības padome 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz savu vērtējumu un saskaņo iesniegto 

Nodevumu. 

6.12. Pieņemšanas – nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta, kad Uzraudzības padome ir saskaņojusi Nodevumu. 

6.13. Ja Nodevuma pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē neatbilstības Līguma nosacījumiem vai  Uzraudzības 

padome nesaskaņo Nodevumu, Pasūtītājs pēc iespējas īsākā termiņā, bet, ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā rakstiski informē Pakalpojuma sniedzēju par Nodevumā konstatētajiem trūkumiem vai 

neatbilstībām un norāda termiņu trūkumu vai neatbilstību novēršanai. 

6.14. Pēc Līguma 6.13. apakšpunktā konstatēto trūkumu novēršanas Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti iesniedz 

Pasūtītājam un Uzraudzības padomei precizēto Nodevumu izvērtēšanai. 

6.15. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā 

ar papildinājumiem un labojumiem, kas veicami ziņojumos un Nodevumā saskaņā ar Pasūtītāja 

norādījumiem. 

6.16. Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē iesniegtā Nodevuma neatbilstību Pasūtītāja norādījumiem, vai 

Pakalpojuma sniedzējs saskaņotajos termiņos nenovērš nepilnības, kā arī, ja Pakalpojuma sniedzējs 

atkārtoti neiesniedz Nodevumu noteiktajā termiņā un kvalitātē, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Nodevuma 

pieņemšanas, kā arī vienpusēji atteikties no turpmākas Pakalpojumu saņemšanas un vienpusēji izbeigt šo 

Līgumu paziņojot par to Pakalpojuma sniedzējam 10 (desmit) dienas iepriekš. 

6.17. visu Līguma darbības laikā konstatēto neatbilstību novēršana nevar pārsniegt kopējo līguma izpildes 

termiņu. 

7. Pušu pienākumi un tiesības 

7.1. Pasūtītāja pienākumi: 

7.1.1. labā ticībā ievērot un izpildīt visus Līguma noteikumus; 
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7.1.2. pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma, savu iespēju robežās nodrošināt Pakalpojuma sniedzēju 

ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem, kas ir Pasūtītāja rīcībā un organizatorisko 

atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei, kā arī nepieciešamības gadījumā, nodrošināt Pasūtītāja 

amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu Līguma 

saistību izpildi no Pasūtītāja puses; 

7.1.3. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību, izskatīt Līguma 6. sadaļā noteiktajos termiņos un kārtībā 

Pakalpojuma sniedzēja iesniegtā Nodevuma atbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām 

prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā 

veidā un termiņos; 

7.1.4. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Pakalpojuma sniedzēja savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma 

un tā pielikumu noteikumiem atbilstoši izpildīto Nodevumu un veikt samaksu par to. 

7.2. Pasūtītāja tiesības: 

7.2.1. pieņemt atskaites, ziņojumus un Nodevumu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem; 

7.2.2. veikt kontroli par Līguma izpildi, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus un ekspertus; 

7.2.3. jebkurā laikā pieprasīt no Ppakalpojuma sniedzēja informāciju par iepirkuma priekšmeta izstrādes 

norisi un progresu, tajā skaitā, bet ne tikai, informāciju par apstākļiem, kas kavē, vai varētu kavēt 

Pakalpojuma vai Nodevuma izpildi atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 

7.2.4. Ja Pakalpojuma sniedzējs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas neiesniedz 

pasūtītājam Līguma izpildes saistību nodrošinājumu - Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi 

un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu, vai neieskaita pasūtītāja norādītajā 

norēķinu kontā Līguma izpildes saistību nodrošinājumu – Drošības naudu 5% (piecu procentu) 

apmērā no pilnas iepirkuma līgumcenas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. 

7.3. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi: 

7.3.1. labā ticībā ievērot un izpildīt visus Līguma noteikumus; 

7.3.2. izpildīt Pakalpojumus kvalitatīvi Līgumā noteiktajos termiņos saskaņā ar Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus, Pasūtītāja un Uzraudzības padomes 

norādījumus; 

7.3.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, informēt Pasūtītāju par Pakalpojuma un/vai Nodevuma 

izstrādes gaitu (norisi); 

7.3.4. līguma izpildes ietvaros sagatavotos un ar Pasūtītāju elektroniskā veidā saskaņotos ziņojumus un 

Nodevumu iesniegt gan papīra formātā (datorrakstā uz A4 papīra formāta lapām), gan elektroniskā 

datu nesējā (CD vai USB zibatmiņa); 

7.3.5. bez papildus samaksas novērst identificētās problēmas, kuras radušās Pakalpojuma sniedzēja 

veiktās darbības vai bezdarbības rezultātā; 

7.3.6. nodrošināt ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana sagatavotajos un 

Pasūtītājam iesniegtajos dokumentos atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra 

noteikumos Nr. 87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 

2014. - 2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību 

ievērošana. 

7.3.7. Ievērot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, apstrādājot personas datus, tai skaitā sensitīvos 

personas datus un atbildēt par to neievērošanu.  

7.3.8. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu. 

7.3.9. Ja Līguma saistību izpildes nodrošinājumam beidzies termiņš, vai tā apmērs neatbilst Līguma 4.2. 

punktā noteiktajam apmēram, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pagarināt vai atjaunot saistību 

nodrošinājumu. 

7.4. Pakalpojuma sniedzēja tiesības: 
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7.4.1. saskaņā ar Līguma noteikumiem saņemt samaksu par Pakalpojumu sniegšanu, kas izpildīti 

atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem; 

7.4.2. nepieciešamības gadījumā, pieprasīt no Pasūtītāja un izmantot tehniskās specifikācijas izpildei 

informāciju papildus tam, ko Līguma izpildes gaitā sniedz Pasūtītājs, nepārkāpjot šajā Līguma 

noteiktos konfidencialitātes ievērošanas pienākumus un jebkuru trešo personu tiesības. 

7.5. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes 

procesā, kas kavē, vai varētu kavēt savlaicīgu Līguma izpildi. 

7.6. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, 

kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai 

aizliegtu uzņemties Līgumā minēto saistību izpildi. 

7.7. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar visiem Līguma un tā pielikumu noteikumiem, 

kā arī apliecina tos par saistošiem un izpildāmiem. Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka viņa rīcībā ir 

pietiekoši kvalificēta personāla un materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu 

visas Līgumā un tā pielikumos noteiktās saistības. 

7.8. Ar Līgumu Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas tiks iesaistītas Līguma 

izpildē, tiks iepazīstinātas ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms to iesaistīšanas Līguma izpildē. 

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

8.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pakalpojuma sniedzējs (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez 

saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto speciālistu (turpmāk tekstā personāls) un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var 

prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

8.1.1. Personāla un apakšuzņēmēju saraksts, kurus iepirkuma procedūras ietvaros iepirkumu komisija 

novērtējusi un atzinusi par atbilstošiem iepirkumā izvirzītajām prasībām, tiek pievienots līgumam 

pielikumā. 

8.2. Pielikumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar pasūtītāja saskaņojumu. Pasūtītājs nepiekrīt 

piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst konkursa nolikuma 

personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, 

kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

8.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst konkursa nolikumā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pakalpojuma 

sniedzējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Pakalpojuma sniedzējs atsaucies, apliecinot 

savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā 

minētajiem Pakalpojuma sniedzēja izslēgšanas gadījumiem; 

3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā  minētajiem Pakalpojuma sniedzēju 

izslēgšanas gadījumiem; 

4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa nolikumā 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42
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8.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas 

sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 42. 

panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts 

pasūtītājam. 

8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pakalpojuma sniedzēja 

(iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu 

iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem. 

9. Pušu atbildība 

9.1. Pušu zaudējumu apmērs ir aprobežots tikai ar Puses tagadējās (jau esošās) mantas samazinājumu. Šī 

Līguma ietvaros Pusēm nav pienākuma atlīdzināt otrai Pusei radušos sagaidāmās peļņas atrāvumu. 

9.2. Pakalpojuma sniedzējs atbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie Pasūtītājam radušies, 

izmantojot Līguma izpildes ietvaros sniegto Pakalpojumu rezultātus. Pakalpojuma sniedzējs atbild par 

jebkuras neuzmanības (tajā skaitā vieglas neuzmanības) vai ļauna nolūka rezultātā nodarītiem 

zaudējumiem. 

9.3. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumus šajā Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši 

Pasūtītāja norādījumiem, kuri balstās uz tehniskās specifikācijas prasībām un Pakalpojuma sniedzēja 

piedāvājumu. 

9.4. Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka Pakalpojumus sniegs rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. Pakalpojuma 

sniedzējs apņemas novērst jebkuru neatbilstību ziņojumos un Nodevumā, ja tie neatbilst konkursa 

tehniskās specifikācijas prasībām ar nosacījumu, ka Pasūtītājs rakstveidā informē Pakalpojuma sniedzēju 

šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

9.5. Par rezultātu iesniegšanas termiņa, par ko Puses ir vienojušies saskaņā ar šī Līguma 6.1. apakšpunktu, 

neievērošanas gadījumu, kas noticis Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, Pakalpojuma sniedzējs apņemas 

maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto 

Nodevuma izpildes termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

9.6. Ja Pakalpojuma sniedzējs  Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 6.13 apakšpunkta kārtībā 

Pakalpojuma sniegšanā konstatētās neatbilstības pilnā apjomā, Pakalpojuma sniedzējs maksā līgumsodu 

0,1% (vienas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto termiņa dienu, 

bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

9.7. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Pakalpojuma sniedzējam Līgumā noteiktajā termiņā, Pakalpojuma 

sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no 

līguma kopējās summas par katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas. 

9.8. Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēta tāda personas datu noplūde, kas pārkāpj datu subjekta tiesības, un 

tā ir radusies Pakalpojuma sniedzēja neuzmanības (tajā skaitā vieglas neuzmanības) vai ļaunprātīgas 

rīcības rezultātā, Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs gan par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, gan 

trešajām personām (tajā skaitā, bet ne tikai, datu subjektam) nodarītajiem zaudējumiem, kā arī 

Pakalpojuma sniedzējs maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

9.9. Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro ziņojuma iesniegšanas terminus atbilstoši tehniskās specifikācijas 

2.2.9.apakšpunktam, Pakalpojuma sniedzējs maksā līgumsodu 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) 

par katru Pasūtītāja konstatētu ziņojumu iesniegšanas termiņu neievērošanu 

9.10. Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro citus būtiskus Līguma nosacījumus, Pakalpojuma sniedzējs maksā 

līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) apmērā par katru Pasūtītāja konstatētu Pakalpojuma 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42
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Līguma izpildes nosacījumu neievērošanas faktu. Pasūtītājs rakstiski informē Pakalpojuma sniedzējs par 

Līguma nosacījumu neievērošanu 5 (piecu) darba dienu laikā no to konstatācijas. 

9.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no maksājuma, kas Pakalpojuma sniedzējam pienākas, pamatojoties 

uz Līgumu, pirms tā izmaksas Pakalpojuma sniedzējam. 

9.11.1. Gadījumā, ja nav iestājies samaksas pienākums, Pasūtītājs līgumsodu ietur no Līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma. 

9.12. Ja Pasūtītājs atkāpjas no līguma 6.7 punktā noteiktajā gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas.  

9.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes un tā nav ieskaitāma zaudējumu 

atlīdzināšanā. 

9.14. Pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis šī Līguma saistības pēc pilnīgas Pakalpojumu iesniegšanas un 

saskaņošanas Uzraudzības padomē, ko apliecina Pušu parakstīts Nodevuma nodošanas - pieņemšanas 

akts. 

10. Intelektuālā īpašuma tiesības 

10.1. Šī Līguma izpratnē intelektuālais īpašums ir ne tikai autortiesības, preču zīmes, patenti, dizains, 

tirdzniecības zīmes, modeļi, bet arī visas citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir attiecināmas uz 

Pakalpojumu sniegšanas procesu vai tā laikā sagatavotā Nodevuma vai to atsevišķām daļām, kas ir 

intelektuālā īpašuma tiesību objekti. 

10.2. Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka ne Līguma izpildes process, ne arī tā laikā sagatavotie Nodevums un 

citi rezultāti vai to atsevišķas daļas, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību objekti, nepārkāpj vai neaizskar 

nekādas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, ko attiecīgā Līguma izpildes procesā vai tā laikā 

sagatavotais Nodevums un citi darba rezultāti vai to atsevišķas daļas ietver vai varētu ietvert. Pakalpojuma 

sniedzējs apliecina, ka tas ir ieguvis intelektuālā īpašuma tiesības, kas nepieciešamas Līguma izpildei un 

Līgumā noteiktā Nodevuma sagatavošanai tādā apmērā, kas ir pietiekams Līgumā noteikto saistību 

izpildei, kā arī nodrošina Pasūtītājam pilnīgu rīcību ar Līguma izpildes procesā radīto rezultātu to 

turpmākajā izmantošanā. 

10.3. Ar šo Līgumu Pasūtītājs iegūst visas un jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības, ko ietver vai varētu ietvert 

Pakalpojumu sniegšanas laikā radītie un saskaņā ar Līguma nosacījumiem pieņemtais Nodevums un citi 

Pasūtītājam nodotie Pakalpojumu rezultāti vai to atsevišķas daļas, savukārt Pakalpojuma sniedzējs 

apliecina, ka tas nepretendē ne uz kādām intelektuālā īpašuma tiesībām vai līdzdalību intelektuālajā 

īpašumā un pilnībā atzīst visas Pasūtītāja tiesības uz intelektuālo īpašumu, ko ietver vai varētu ietvert 

Pakalpojumu izstrādes laikā radītie un saskaņā ar Līguma nosacījumiem pieņemtie ziņojumi, Nodevums 

un citi Pasūtītājam nodotie materiāli. Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu prasības par 

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistītas ar Pakalpojumu sniegšanas laikā 

radīto Nodevumu un citiem Pakalpojumu rezultātiem vai to atsevišķām daļām, tad Pakalpojuma sniedzējs 

ir atbildīgs par trešo personu prasībām un uzņemas visu atbildību šajā sakarā. 

10.4. Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka Pakalpojumu sniegšanā nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi un 

uzņemas pilnu atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu Līguma izpildē. 

10.5. Visi Pakalpojumu sniegšanas rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja ekskluzīvs īpašums bez 

laika termiņa un teritorijas ierobežojuma, un Pasūtītājs var brīvi rīkoties ar to, tai skaitā tos publicējot 

starptautiskās datu bāzēs, nesaskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju. 

11. Konfidencialitāte 

11.1. Visa un jebkāda informācija, ko Puse sniedz otrai Pusei Līguma izpildes laikā, vai arī tā atklājas pildot 

Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai 

informācija par puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā 

uzglabāta, audio vizuālā un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi 

tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

11.2. Pusēm nav tiesību izpaust informāciju, kas Pakalpojumu sniegšanas laikā gūta no otras Puses, trešajām 

personām bez Puses rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Pusēm ar vislielāko rūpību un uzmanību ir 
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jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību, lai pilnībā izslēgtu iespēju trešajām personām piekļūt 

pie konfidenciālas informācijas. 

11.3. Līguma ietvaros Pasūtītāja nodrošināto konfidenciālo informāciju ir tiesīgs izmantot tikai Pakalpojuma 

sniedzējs un tā speciālisti, ja vien, Līgumā nav noteikts savādāk vai Puses Līguma darbības laikā rakstiski 

nevienojas citādi. 

11.4. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki, kuri izmantos otras Puses konfidenciālo informāciju, 

saņems un izmantos to vienīgi šī Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī 

uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Pakalpojuma 

sniedzējam šajā Līgumā. 

11.5. Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja informācija tiek 

izpausta LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā. 

11.6. Šīs Līguma sadaļas noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma darbības termiņa beigām vai, tam zaudējot spēku, 

bez termiņa ierobežojumiem. 

11.7. Šīs Līguma sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi rīkoties ar 

jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem Līguma izpildes laikā iegūtajiem rezultātiem, kurus 

šī Līguma izpildes gaitā Pakalpojuma sniedzējs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Pasūtītājam 

materiālu un citu Līguma izpildes laikā iegūto rezultātu izmantošanai nav nepieciešama Pakalpojuma 

sniedzēja rakstiska piekrišanas saņemšana. Šādi materiāli ir izmantojami tikai ar norādi, kas ir šā materiāla 

autors. 

11.8. Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos 

gadījumos: 

11.8.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm 

(tādējādi, nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu 

neizpildes rezultātā Pakalpojuma sniedzēja vai tā speciālistu rīcības dēļ); 

11.8.2. informācija saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valdības, valsts vai pašvaldību 

iestādes to noteikušas par atklātu; 

11.8.3. informācija, ievērojot LR normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras 

saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par 

atklātu un publiski pieejamu; 

11.8.4. informācija oficiāli ir publicēta Pasūtītāja vai Pakalpojuma sniedzēja interneta mājaslapā, preses 

izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos iespied 

materiālos un reklāmās. 

12. Nepārvarama vara 

12.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā 

dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara Pusei savu no 

Līguma izrietošo saistību izpildi neiespējamu. 

12.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām, saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no 

līguma, vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru 

ietekmējis šāds notikums, ir veikusi, visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo 

uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma nosacījumus, un ir informējusi 

otru Pusi pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šāda notikuma iestāšanos.  

12.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevumus, ir pagarināms 

par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē. 

12.4. Ja Puse nokavē Līguma 12.2. apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma 

izpildes termiņa pagarināšanu, vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz nepārvaramu varu. 

12.5. Nepārvaramas varas gadījumā Līgumā noteiktais samaksas termiņš, neveicot līgumsoda aprēķinu, tiek 

pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma 

izpildi. 
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12.6. Nepārvaramas varas gadījumā neviena Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma 

izbeigšanas gadījumā. 

13. Līguma grozīšana un izbeigšana 

13.1. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami kā 

Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas 

parakstīšanas brīža. 

13.2. Būtiski Līguma grozījumi ir veicami PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā tikai šādos gadījumos, ja: 

13.2.1. Pakalpojumu sniegšanas laikā tiek mainītas Pakalpojumu tehniskās prasības vai stājas spēkā 

izmaiņas normatīvajos aktos, kas pēc būtības neietekmē Līgumā noteikto Pakalpojumu rezultātu; 

13.2.2. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visu Līgumā minēto Pakalpojumu 

sniegšanas, kā rezultātā samazinās veicamo darbu apjoms; 

13.2.3. no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā 

vai apjomā, pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi. 

13.3. Līguma grozījumi, neievērojot Līguma 13.2. apakšpunktā noteikto kārtību, ir pieļaujami: 

13.3.1.  ja Līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu 

(neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā PIL 61. panta trešās daļas 1. un 2. un 3.punktu), 

vienlaikus nesasniedz desmit procentus no sākotnējās Līguma summas. 

13.3.2. ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu 

(neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar PIL 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), 

vienlaikus nesasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par 

līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

13.4. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties. 

13.5. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

13.5.1. Pakalpojuma sniedzējs kavē Pakalpojuma Nodevuma nodošanu ilgāk par 30 (trīsdesmit dienām); 

13.5.2. Sniegtais Pakalpojums neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un šī neatbilstība nav, vai 

nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 

13.5.3. Pakalpojuma sniedzējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas, vai apliecinājumus; 

13.5.4. Pakalpojuma sniedzējs šā Līguma noslēgšanas vai šī Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku 

darbību; 

13.5.5. ir pasludināts Pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas process, vai iestājas citi apstākļi, kas liedz, 

vai liegs Pakalpojuma sniedzējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai, 

kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

13.5.6. Pakalpojuma sniedzējs pārkāpj vai nepilda citus būtiskus Līgumā paredzētus pienākumus; 

13.5.7. Pakalpojuma sniedzējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

13.5.8. Sadarbības iestāde (CFLA), citas ES fondu vadībā iesaistītās LR un ES institūcijas saistībā ar 

Pakalpojuma sniedzēja darbību vai bezdarbību ir noteikušas ārvalstu finanšu instrumenta finansēta 

projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Līguma summas; 

13.5.9. Pakalpojuma sniedzējs patvaļīgi pārtrauc Līguma izpildi, tai skaitā, ja Pakalpojuma sniedzējs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē; 

13.5.10. Sadarbības iestāde (CFLA), citas ES fondu vadībā iesaistītās LR un ES institūcijas ir 

konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā un to dēļ tiek 

piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā; 

13.5.11. ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda 

prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ESF finansējums, ko 

Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 

13.6. Papildus Līguma 13.5. apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

Līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma, ja: 
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13.6.1. Pakalpojuma sniedzējs nepilda jebkādas Līguma saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

konstatētās neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida Pasūtītāja 

brīdinājuma saņemšanas; 

13.6.2. Pasūtītājam nav pieejams finansējums turpmākai pakalpojuma finansēšanai. Šādā gadījumā 

Pasūtītājs brīdina par to Pakalpojuma sniedzēju ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma 

izbeigšanas. 

13.6.3. Sadarbības iestāde (CFLA), citas ES fondu vadībā iesaistītās LR un ES institūcijas ir konstatējušas 

normatīvo aktu pārkāpumus iepirkuma dokumentācijā. 

13.7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par Līguma 

izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 

14. Strīdu izskatīšanas kārtība 

14.1. Visus strīdus, kas izriet, vai rodas saistībā ar šo Līgumu, vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu 

ceļā. 

14.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un, ko neizdodas atrisināt 

pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad, viena no Pusēm saņēmusi otras puses rakstisku 

pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties LR tiesā. Strīda risināšana notiks 

saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15. Citi noteikumi 

15.1. Puses piekrīt un apstiprina, ka Līgumu slēdz, saskaņojot Pušu gribu, kas radusies brīvi – bez maldības, 

viltus vai spaidiem, Pusēm labprātīgi un pilnīgi vienojoties un Puses saprot Līguma saturu. 

15.2. Ar šo Līgumu Puses nosaka šādus pārstāvjus: 

Pasūtītāja pārstāvis: Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis: 

XX XX 

tālrunis: XX tālrunis: XX 

e-pasta adrese: arnolds.pavlins@nrc.lv e-pasta adrese: janis.meirans@dynamicuniversity.eu 

15.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu Pušu vārdā, Līguma izpildei nepieciešamo 

materiālu nodošanas un pieņemšanas organizēšanu, kā arī citiem uzdevumiem, kas noteikti Līgumā. 

15.4. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas 

informācija) saskaņā ar šo Līgumu tiek iesniegta rakstveidā, un tiek uzskatīta par iesniegtu, vai nosūtītu 

tai pašā dienā, ja tā nosūtīta elektroniski. 

15.5. Ja, kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu 

noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā. 

15.6. Pusēm rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāinformē par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, 

norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi grozījumu netiek gatavoti. 

15.7. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

15.8. Līgums ir sagatavots, stājās spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un 

skaidrotas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15.9. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa 

izmantošanas turpmāk. 

15.10. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz pamatteksta 13 (trīspadsmit) lapām 

ar 3 (trīs) Līguma pielikumiem katrs. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie 

Pakalpojuma sniedzēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

15.11. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

15.11.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 10 lapām; 

15.11.2. 2. pielikums – Pakalpojuma sniedzēja tehniskais un finanšu piedāvājums uz 46 lapām. 
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15.11.3. 3.pielikums - Personāla un apakšuzņēmēju saraksts, kurus iepirkuma procedūras ietvaros 

iepirkumu komisija novērtējusi un atzinusi par atbilstošiem iepirkumā izvirzītajām prasībām uz 1 

lapām. 

 

16. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


