
Iepirkuma līguma Nr. 3.12.12/2018/49 

Rīgā                  2018. gada 26. oktobrī 

Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-

5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2012. gada 18. 

decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums”, 

turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Saimnieciskās darbības veicējs Ilzīte Garsila, no otras puses, turpmāk tekstā Uzņēmējs 

(līgumslēdzēji atsevišķi tekstā saukti arī - Puse, kopā - Puses),   

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

„Projektā izstrādāto mācību un metodisko materiālu informatīvo  un ieviešanas semināru 

vadītāju pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas nr. LVA 2018/36/ESF/MI) rezultātiem, 

noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas sniegt šādu pakalpojumu – sadarbībā ar 

Pasūtītāju sagatavot mācību un metodisko materiālu kopu semināriem par projektā izstrādāto 

mācību un metodiskajiem materiāliem, un novadīt 4 (četrus) seminārus, (tālāk tekstā – 

Pakalpojums) Pasūtītāja norādītajos laikos un vietās.  

1.2. Detalizētāku Pakalpojuma sniegšanu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi: Izglītības 

daļas metodiķi Ivetu Marševsku, tālrunis 67350762, e-pasts iveta.marsevska@valoda.lv  . 

1.3. Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības 

satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību 

saturā” finanšu līdzekļiem. 

 

2. PAKLPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA  

2.1. Uzņēmējs pakalpojumu sniedz saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja prasībām, kas detalizēti 

norādītas iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā un darba izpildes gaitā var tikt 

precizētas mutiski. 

2.2. Uzņēmējs darbu veic patstāvīgi. 

2.3. Par Pakalpojuma nodošanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju tiks sastādīts pieņemšanas - 

nodošanas akts. 

2.4. Uzņēmējs garantē Pakalpojuma augstvērtīgu kvalitāti. 

2.5. Uzņēmējs līguma izpildes gaitā ievēro citu personu Autortiesības un blakustiesības.  

2.6. Uzņēmējs apņemas Pakalpojuma  sniegts par saviem līdzekļiem, izmantojot tikai 

iepirkumā piedāvāto speciālistu pakalpojumus. 

2.7. Uzņēmējs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, ja Pakalpojuma 

netiek sniegts, vai ir sniegts slikti, vai citādi, nekā Pasūtītājs norādījis, kā arī gadījumā, ja 

Uzņēmējs Pakalpojumu pēc tā izpildes nenodod Pasūtītājam 

2.8. Pieņemot Pakalpojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos 

trūkumus par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā. 

2.9. Pakalpojuma izpildes laikā Pasūtītajam ir tiesības veikt semināru norises, diskusiju 

audio un video ierakstīšanu, tekstu atšifrēšanu un pierakstīšanu, kā arī veikt to publicēšanu 

drukātā vai citā formātā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA  

3.1. Par līguma izpildi Pasūtītājs sastādīs un Puses parakstīs pieņemšanas un nodošanas 

aktu.  

3.2. Par Pakalpojuma sniegšanu, tā nodošanu Pasūtītāja rīcībā un par tiesībām to izmantot 

saskaņā ar Līguma noteikumiem Pasūtītājs maksās Uzņēmējam atlīdzību 1060,00  EUR (viens 
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tūkstotis sešdesmit eiro, 00 centu) apmērā. Pievietotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un 

piemērots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un apmēram.  

3.3. Uzņēmējs ir reģistrējies kā saimnieciskās darba veicējs  un Pasūtītājs izmaksā naudu 

pilnībā, savukārt Uzņēmējs pats veic visu nepieciešamo nodokļu nomaksu atbilstoši LR tiesību 

normu prasībām.    

3.4. Uzņēmējam pienākošās atlīdzība tiks izmaksāta ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto 

bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma izpildes un pieņemšanas un nodošanas 

akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas. 

3.5. Gadījumā, ja tiks izmainīta LR tiesību normās noteiktā nodokļu iekasēšanas kārtība, 

nodokļu apjoms vai veiktas citas izmaiņas attiecībā uz šī līguma priekšmetu, Puses vienojas 

turpināt līgumattiecības atbilstoši jaunajai kārtībai, neizmainot šajā līgumā minētos 

formulējumus. 

4. PUŠU ATBILDĪBA   

4.1. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai pusei 

nodarītos zaudējumus. 

4.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un 

par kuras rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, 

kara darbības, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība. 

4.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, brīdinot otru Pusi divas nedēļas iepriekš un atlīdzinot 

zaudējumus par jau sniegta pakalpojuma daļu. 

4.4. Ja Uzņēmējs neizpilda līgumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam piemēro Uzņēmējam 

līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no līguma par katru kavēto kalendāro 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. 

4.5. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs, pēc Uzņēmēja pieprasījuma maksā 

līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā 

nesamaksātās summas. 

5. PAPILDU NOTEIKUMI 

5.1. Puses uzrādīs visus dokumentus, kas attiecas uz šī līguma izpildi, trīs darba dienu laikā 

pēc otras Puses pieprasījuma. 

5.2. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu saimniecisko rekvizītu, adreses izmaiņām, pretējā 

gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi. 

5.3. Līguma izpildē noteicošie ir LR normatīvo aktu noteikumi. 

5.4. Strīdi, kas radušies starp Pusēm, ir izskatāmi tiesā, ja strīdu iepriekš nav izdevies 

noregulēt sarunu ceļā.  

5.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nesamaksājot Līgumā noteikto 

atlīdzību, ja Pakalpojums netiek nodots līgumā noteiktā termiņā vai ir paveikts neatbilstoši.  

5.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 30 dienas iepriekš nosūtot vienpusēju paziņojumu, 

izbeigt Līgumu, nesamaksājot Līgumā noteikto atlīdzību, šādos gadījumos: 

5.7.1.  Uzņēmējs ir būtiski nokavējis izpildes termiņu kaut vienu darba dienu un 

termiņa kavējumā nav vainojams pats pasūtītājs; 

5.7.2. izpildījums neatbilst līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā 

paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats pasūtītājs; 

5.7.3. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas 

vai apliecinājumus; 

5.7.4. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 

attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 
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5.7.5. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs Uzņēmējam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas 

negatīvi ietekmē pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma; 

5.7.6. Uzņēmējs pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.7.7. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos. 

5.7.8. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu 

finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma 

saistību segšanai; 

5.7.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, paziņojot par to Uzņēmējam 

vienpusēji gadījumā, ja attiecībā uz Uzņēmēju, tā apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras 

iespējām piegādātājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras 

dokumentācijā noteiktām kvalifikācijas prasībām ir piemērotas sankcijas, atbilstoši 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās un otrās daļas 

nosacījumiem. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras 

iespējām piegādātājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras 

dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, piegādātājam ir pienākums apakšuzņēmēju 

vai minēto personu nomainīt 10 darbdienu laikā no attiecīga paziņojuma nosūtīšanas dienas. 

5.8. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties un ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. Jebkuras Līguma izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

5.9. Līgumā var tikt veikti nebūtiski grozījumi un būtiski grozījumi šādos gadījumos un 

šādā apmērā:  

5.9.1. gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos 

normatīvajos aktos, kas regulē līguma finansējuma izlietošanu, piemērojamās nodokļu likmes 

un citi normatīvie akti, kas ietekmē līguma izpildi. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos 

līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti; 

5.9.2. gadījumā, ja no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams salīgtajā termiņā 

izpildīt Līgumu. Gadījumā, Uzņēmējam nav iespējams izpildīt līgumu no viņa neatkarīgu 

apstākļu dēļ, tam ir pienākums ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā informēt par šādu apstākļu 

eksistenci un iesniegt pierādījumus par šādu apstākļu ietekmi uz tā iespējām pildīt savas 

saistības. 

5.10. Šis līgums ir sastādīts 2 (divos) vienādos eksemplāros no kuriem viens glabājas pie 

Uzņēmēja un viens pie Pasūtītāja. 

 

6. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 

 


