
 

LĪGUMS NR. ______ PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU 

 

Cēsīs,                          2018. gada 11. decembrī 

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese – Jāņa Poruka iela 8-108, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas administrācijas 

vadītāja Guna Kalniņa-Priede, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvās konstrukcijas", reģistrācijas Nr. 40103264228, 

juridiskā adrese – Rīga, Bruņinieku iela 60 - 6, LV-1009, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes 

locekle Līga Brasliņa, turpmāk – Izpildītājs,  

turpmāk abi – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma ,,Ekspertu pakalpojumi 

projektā „Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti” (ecoRIS3)”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VPR/2018/08/ecoRIS3, turpmāk – iepirkums, rezultātiem,  

kas tiek organizēts Eiropas Savienības Interreg Europe 2014.-2020. gadam programmas finansētā 

projekta ,,Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti” (ecoRIS3, projekta Nr. 

PGI2229) ietvaros, turpmāk – Projekts, ietvaros, 

savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Līgums:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS, TERMIŅŠ UN VIETA 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu sniegt ekspertu pakalpojumus projektā „Vietējo 

un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti” (ecoRIS3), turpmāk – 

Pakalpojumi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu dalībai iepirkumā (Līguma 2. pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.2. Pakalpojumi tiek sniegti Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā un apjomā, nodrošinot Līguma 

izpildē iepirkumā piedāvāto speciālistu iesaisti. 

1.3. Izpildītājam sniedzamie Pakalpojumi, to apjomi un to cenas ir noteikti Līguma 1. un 2. pielikumā.  

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Pakalpojumiem, apjomiem un termiņiem, tie ir 

skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem.  

1.5. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Pakalpojuma veikšanai – darbaspēku, 

tehniku, materiālus, tehniskos līdzekļus u.c., kuru izmaksas ir ierēķinātas Līguma cenā, atbilstoši 

iepirkuma dokumentācijai un piedāvājumam. 

1.6. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts – 12 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz 2019. gada 

11. decembrim, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā noteiktos Pakalpojuma nodevumu starpizpildījuma 

termiņus. 

1.7. Līguma izpildes vieta – Tehniskajā specifikācijā noteiktās atsevišķu Pakalpojuma nodevumu izpildes 

vietas.  

1.8. Līguma darba valoda ir latviešu valoda. 

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma cena par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu dalībai iepirkumā 

(Līguma 2. pielikums) tiek noteikta 15 188,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit 

astoņi euro, 00 centi) + PVN 21%, kas ir 3189,48 EUR, kopā 18 377,48 EUR (astoņpadsmit tūkstoši 

trīs simti septiņdesmit septiņi euro, 48 centi),  turpmāk – Līguma cena.  

2.2. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto un faktisko Pakalpojumu sniegšanu tiek ieskaitīta 

Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņā:  

2.2.1. starpmaksājums - 10% apmērā no Līgumcenas – 20 (divdesmit) dienu laikā no Tehniskā 

specifikācijas 7.2.3. apakšpunktā minētā pienākuma izpildes, Tehniskās specifikācijas 

8.1. punkta 1) apakšpunktā noteiktā nodevuma (izpētes dokumenta saturs un koncepts) un 

8.3. punktā noteiktā nodevuma (rīcības plāna struktūra un satura vadlīnijas Vidzemes reģiona 
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viedo specializāciju tālākai ilgtspējīgai attīstībai) nodošanas - pieņemšanas aktu abpusējas 

parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas; 

2.2.2. gala norēķins – 20 (divdesmit) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta par visu Līgumā 

paredzēto Pakalpojumu izpildi abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

2.3. Izpildītājs visos izrakstītajos rēķinos papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām norāda: 

2.3.1. ziņas par Līgumu (Līguma reģistrācijas numuru); 

2.3.2. Projekta nosaukumu; 

2.3.3. ziņas par Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts 

rēķins. 

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

3. LĪDZEJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. sniegt Pakalpojumus Līgumā noteiktā kārtībā, termiņā, apjomā un kvalitātē, izmantojot savas 

profesionālās iemaņas;  

3.1.2. sniegt Pakalpojumus ar tādu rūpību, kāda atbilstoši Pakalpojumu izpildes rezultātam un 

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajām spējām un piemērotībai būtu taisnīgi no viņa 

sagaidāma; 

3.1.3. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam nodevumu un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu 

par sniegtajiem Pakalpojumiem; 

3.1.4.   saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā, tajā skaitā Tehniskajā specifikācijā, noteiktos jautājumus, kas 

saistīti ar Līguma izpildi; 

3.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu; 

3.1.6. Pasūtītāja noteiktajā termiņā uz sava rēķina novērst Pasūtītāja konstatētās neprecizitātes, kļūdas 

vai veikt uzlabojumus; 

3.1.7. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 

apstākļiem, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. sniegt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama Izpildītājam Pakalpojumu 

sniegšanai; 

3.2.2. pieņemt un apstiprināt Līguma izpildījumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, ja Līguma 

izpildījums atbilst Līguma nosacījumiem; 

3.2.3. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

3.3. Izpildītāja tiesības: 

3.3.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

3.3.2. saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas paredzēta Līgumā. 

3.4. Pasūtītāja tiesības: 

3.4.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, tajā skaitā uzdot novērst 

konstatētās neprecizitātes, kļūdas vai veikt uzlabojumus un noteikt termiņu neprecizitāšu vai 

kļūdu novēršanai vai uzlabojumu veikšanai; 

3.4.2.   nepieņemt Pakalpojumus (tajā skaitā nodevumus), ja konstatē, ka tie ir veikti nekvalitatīvi vai 

nepilnīgi, vai neatbilst Līguma noteikumiem līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja 

līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;  

3.4.3. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem 

Līguma izpildes jautājumiem. 

3.5. Izdevumus par Līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma 

pilnīgai izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), bet kas nav iekļauti Līguma cenā, sedz Izpildītājs, 
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izņemot Līguma 3.6.punktā noteiktajos gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par neparedzētiem 

darbiem. 

3.6. Pasūtītājs uzņemas risku par neparedzētiem darbiem tikai šādos gadījumos: 

3.6.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, 

kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 

3.6.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot 

Līguma priekšmetu; 

3.6.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti 

neparedzētie darbi. 

4. PAKALPOJUMU IZPILDES NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

4.1. Izpildītājs nodod Pakalpojuma atsevišķus nodevumus ar Nodevuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
Izpildītājs, iesniedzot katru nodevumu, pievieno no savas puses parakstītu Nodevuma nodošanas – 

pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

4.2. Ja Pasūtītājs neapstiprina Pakalpojuma ietvaros izstrādāto nodevumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba 

dienu laikā iesniedz Izpildītājam rakstisku pamatojumu šādai rīcībai un pieprasa novērst konstatētās 

neprecizitātes, kļūdas vai veikt uzlabojumus, norādot termiņu neprecizitāšu vai kļūdu novēršanai vai 

uzlabojumu veikšanai, kas nebūs īsāks par 3 (trīs) un garāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām. Šādā 

gadījumā Nodevuma nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto neprecizitāšu un 

kļūdu novēršanas, kā arī uzlabojumu veikšanas. 

4.3. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Pakalpojumi netiek pieņemti un apmaksāti 

līdz trūkumu novēršanai un Pakalpojumu pieņemšanai. 

4.4. Pēc visu Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes, Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Pakalpojumu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa beigām, tiek apmaksāti tikai kvalitatīvi izpildītie un Pasūtītāja 

pieņemtie Pakalpojumi. 

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

5.1. Izpildītājs ir tiesīgs par Līguma 2.2. apakšpunktā noteikto maksājuma termiņa kavējumu aprēķināt 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. 

5.2. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesniegtā pakalpojuma cenas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nesniegto Pakalpojumu cenas. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu par trūkumu novēršanas termiņa nokavējumu 

0,1% apmērā no Līguma cenas par katru trūkumu, neprecizitāšu vai kļūdu novēršanas termiņa 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.  

5.4. Ja Izpildītājs Pakalpojumus sniedzis nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītāja līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no gala maksājuma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam un tā 

samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākuma. 

5.6. Līdzēji uzņemas atbildību par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, un 

apņemas atlīdzināt visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas attiecīgā Līdzēja 

darbības vai bezdarbības rezultātā, radušies otram Līdzējam saistībā ar Līguma saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi. 

5.7. Līdzēju zaudējumu apmērs ir aprobežots tikai ar Līdzēja tagadējās (jau esošās) mantas samazinājumu. 

Līguma ietvaros Līdzējiem nav pienākuma atlīdzināt otram Līdzējam radušos sagaidāmās peļņas 

atrāvumu. 

5.8. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt 

un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju 

darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti 
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apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējam, uz kuriem tas atsaucas, ir pienākums 3 (trīs) 

dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās rakstveidā informēt otru Līdzēju, ja tas ir iespējams. 

Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji paraksta vienošanos par līgumsaistību turpmāko 

izpildi vai izbeigšanu. 

6. AUTORTIESĪBAS 

6.1. Visas tiesības uz Līguma ietvaros izstrādātajiem darbiem un darba materiāliem ir Pasūtītājam. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem Līguma ietvaros izstrādātos darbus un darba materiālus nodot 

izmantošanai trešajām personām. 

6.3. Izpildītājam nav tiesību atkārtoti izmantot Pasūtītājam Līguma ietvaros izstrādātos darbus un darba 

materiālus citos Pasūtītāja vai trešo personu projektos, vai jebkādā veidā tos nodot trešajām personām. 

6.4. Autora mantiskās tiesības uz katriem Līguma izpildes ietvaros izstrādātajiem un Pasūtītājam nodotajiem 

darbiem pāriet Pasūtītājam ar samaksas brīdi. 

6.5. Izpildītājs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un ekspertiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem 

autortiesības uz izstrādātajiem darbiem pieder Izpildītājam un Izpildītājam nav zināma neviena trešā 

persona, kura varētu šīs Izpildītāja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus darbu izmantošanai. 

6.6. Izpildītājs garantē, ka veikto darbu izstrādē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi. 

6.7. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību un 

Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību vai honorāru. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā, un tā 

kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, 

nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

7.2.1. grozījumi ir nebūtiski,  

7.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos 

gadījumos,  

7.2.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā 

neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.  

7.3. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var pieļaut grozījumu veikšanu 

šādos gadījumos: 

7.3.1. ja objektīvu apstākļu dēļ Pakalpojumu izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam 

Līgumā neparedzētu darbu izpildi un šīs izmaiņas ir Līdzēju saskaņotas un pamatotas, kādu 

iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas; 

7.3.2. neparedzētie Pakalpojumi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 

papildinot Līguma priekšmetu; 

7.3.3. Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešami tādi pakalpojumu apjomi, kuri pirms tam nebija 

noteikti, un tie ir nepieciešami pilnvērtīgai Līguma izpildei. 

7.4. Līguma termiņš var tikt pagarināts: 

7.4.1. ja no Līdzējiem neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt noteiktajā 

termiņā; 

7.4.2. ja Pakalpojuma savlaicīga un kvalitatīva izpilde ir atkarīga no trešajām personām, kas nav 

iesaistītas Līguma izpildē; 

7.4.3. ja tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas tieši saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu; 

7.4.4. ja Pasūtītājs Izpildītājam ir uzdevis papildu darbus vai neparedzētus darbus (pakalpojumus). 

7.5. Starpizpildījumu termiņi un daļas saturs var tikt precizēti Projekta izstrādes gaitā saskaņā ar Projekta 

vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku Projekta rezultātu sasniegšanai. 
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7.6. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Līdzējiem un attiecas uz Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu 

ceļā. Ja Līdzēji nespēj vienoties sarunu ceļā, strīds var tikt izskatīts Latvijas Republikas tiesā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA, LĪGUMA APTURĒŠANA,  

UN IZBEIGŠANA 

8.1. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, izpildi šādos 

gadījumos: 

8.1.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda 

prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai 

atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmanto Līgumā 

paredzēto maksājumu saistību segšanai; 

8.1.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai Ministru kabineta 

lēmumu; 

8.1.3. uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes pārbaudes laiku. 

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma Izpildītāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes 

dēļ, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:  

8.2.1. Izpildītājs kavē Pakalpojumu sniegšanai noteiktos izpildes vai starpizpildījuma termiņus, kas 

noteikti saskaņā ar Līgumu, ilgāk par 14 kalendārajām dienām un termiņa kavējumā nav 

vainojams Pasūtītājs; 

8.2.2. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;  

8.2.3. Pakalpojumi tiek sniegti nekvalitatīvi, kas dod pamatu Pasūtītājam uzskatīt, ka tas nevar 

paļauties uz saistību izpildīšanu vai uz kvalitatīvu Pakalpojumu uzdevumu sasniegšanu nākotnē; 

8.2.4. sniegtie Pakalpojumi neatbilst Līgumam, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un Izpildītājs to 

nav novērsis Pasūtītāja noteiktajos termiņos;  

8.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 

ziņas vai apliecinājumus; 

8.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz 

Līguma slēgšanu vai izpildi; 

8.2.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

8.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

8.2.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītājs darbību vai 

bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % 

vai lielākā apmērā no Līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītājs pieļauta Līguma 

pārkāpuma; 

8.2.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams tā 

juridiskajā adresē; 

8.2.11. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus 

līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 

% apmērā; 

8.2.12. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai 

Ziemaļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa). 

8.3. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu otram 

Līdzējam, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina nepārvarama vara. 

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu Izpildītājam, ja Ministru 

kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un 

tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko 

Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 
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8.5. Līguma 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par apturētu vai 

izbeigtu otrajā darba dienā, kad otrajam Līdzējam nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu vai septītajā dienā no paziņojuma nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek 

sūtīts pa pastu. 

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 8.2. vai 8.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs 

nemaksā Izpildītājam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida zaudējumus. 

8.7. Ja Līgums tiek izbeigts 8.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji nemaksā līgumsodus, kā arī 

nesedz viena otrai zaudējumus. 

8.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nenorādot Līguma izbeigšanas 

iemeslus, iesniedzot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. 

8.9. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot Pasūtītājam rakstisku 

paziņojumu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs izvairās pildīt Līgumā uzņemtās saistības. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Līdzēju pamatotas kontroles (tādi kā 

dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara Līdzējs savu 

no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 

9.2. Līdzēji nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no 

Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Līdzēji nespēja iziet no nepārvaramas varas notikuma, par ko Līdzējs 

iesniedz otram Līdzējam rakstveida paskaidrojumu par nepārvaramās varas apstākļu esamību, ja 

Līdzējs, kuru ietekmējis šāds notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi 

nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus, un 

ir informējusi otru Līdzēju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šāda notikuma 

iestāšanos. 

9.3. Jebkurš periods, kurā Līdzējam saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms 

par periodu, ka pielīdzināms laikam, kurā Līdzējs nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas 

ietekmē. 

9.4. Ja Līdzējs nokavē Līguma 9.2. apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma 

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

10. APAKŠUZŅEMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN 

JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA 

10.1. Izpildītājs Līguma izpildē piesaista piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. 

10.2. Izpildītājs piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju 

iesaisti Līguma izpildē drīkst veikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu, norādot iemeslus, un 

ievērojot Līguma 10. punktā un Publisko iepirkumu likuma 62. pantā paredzētos nosacījumus.  

10.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.2. apakšpunktā minētā Apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai, ja 

Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkumā noteiktajām prasībām, kas 

attiecas uz Izpildītāja personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas 

vai pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot iepirkuma uzvarētāju. 

10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iesaistītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma  noteikumiem un 

Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. 

10.5. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu, ko 

snieguši apakšuzņēmēji, izpildes kvalitāti, termiņu, Līguma noteikumu ievērošanu un citiem 

jautājumiem, kas attiecas uz Līguma izpildi.  

10.6. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā.  

10.7. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā 

piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 
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11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējais no Līdzējiem un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā 

paredzēto saistību izpildei. 

11.2. Līdzēju kontaktpersonas: 

11.2.1. Pasūtītāja – Māris Ozols, projekta ecoRIS3 vadītājs, tālr. +371 26449919; e-pasts: 

maris.ozols@vidzeme.lv ; 

11.2.2. Izpildītāja – Līga Brasliņa, valdes locekle, tālr. _____________; e-pasts: 

____________________. 

11.3. Līdzējiem rakstveidā 1 (vienas) nedēļas laikā ir jāinformē vienai otra par savu rekvizītu (nosaukuma, 

adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līdzēju pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma 

grozījumi netiek gatavoti. 

11.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisko 

spēku. Viens no Līguma eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Vidzemes plānošanas reģions Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvās 

konstrukcijas" 

Reģ. Nr. 90002180246 Reģ. Nr. 40103264228 

Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis,  

Cēsu nov., LV-4101 

Juridiskā adrese: Rīga, Bruņinieku iela 60 - 6, LV-

1009 

Tālr.: +371 64116014 Tālr.: +371 26599481 

E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv E-pasts: liga.braslina@inovacijuagentura.lv  

Banka: Valsts Kase Banka: AS Swedbank 

Konts: LV31TREL921063105500B Konts: LV02HABA0551027028352 

SWIFT kods: TRELLV22 SWIFT kods: HABALV22 

 

Administrācijas vadītāja 

Guna Kalniņa-Priede 

 

Valdes locekle  

Līga Brasliņa 
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