Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr.____________
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr. ___________
IEPIRKUMA LĪGUMS
Rīgā

2014. gada ___. ____________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), kuru saskaņā ar Ministru
kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras
nolikums” pārstāv tās direktore Solvita Zvidriņa(turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,
un
personu apvienība, ko veido SIA “ITA Konsultants”, reģistrācijas Nr. 41203009484, un
biedrība “Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsts centrs”, reģistrācijas Nr. 40008070203,
kuru pārstāv SIA “ITA Konsultants” direktore Ilze Bumbiere un biedrības “Latvijas Pilsoniskās
sabiedrības atbalsta centrs” valdes locekle Ilona Bērza-Šulte (turpmāk - Izpildītājs), no otras
puses (turpmāk abi kopā - Puses),
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Informatīvo un mācību semināru, konferenču,
komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana” (ID Nr.
VRAA/2014/57/ERAF/ESF/EKPI/B) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošina informatīvo un mācību semināru, konferenču,
komiteju, darba grupu un citu pasākumu (turpmāk tekstā – Pasākumi) organizēšanu
Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Līguma 1. pielikums), Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.
pielikums) un Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Līguma 3. pielikums), kuri ir šī Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz EUR 41999,00 (četrdesmit viens
tūkstotis euro un 00 euro centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā –
Līguma summa). Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2.2. Pakalpojumu cenas norādītas Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 3. pielikums),
kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Cenās ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar
šī Līguma izpildi.
2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam rēķinā norādīto summu 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina
saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu
kontu. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgo
Pakalpojumu nodošanas –pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz
Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
2.5. Pasūtītājs Līguma summu (Pakalpojumu izpildi) finansē:
2.5.1. no projekta „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas
Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai (2.kārta) (Vienošanās Nr.
VSID/TP/CFLA/11/10/013) līdzekļiem;
2.5.2. no Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finanšu līdzekļiem;
2.5.3. no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros finanšu līdzekļiem;
2.5.4. no citu ārvalstu finanšu instrumentu finanšu līdzekļiem;

2.5.5. no valsts budžeta līdzekļiem.
2.6. Izpildītāja vārdā rēķinu izraksta biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta
centrs".
2.7. Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja norādīto finansēšanas kontu, par kuru Pasūtītājs
informē Izpildītāju pirms katra Pasākuma organizēšanas pasūtīšanas saskaņā ar Līguma
3.2.2. apakšpunktu.
3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. veikt visus nepieciešamos organizatoriskos darbus Pasākumu norises
nodrošināšanai un nodrošināt kvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu.
3.1.2. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Līgumā paredzētajā termiņā, atbilstošā
apjomā un labā kvalitātē;
3.1.3. nenodot Pakalpojumu izpildi trešajām personām;
3.1.4. 1 (vienu) nedēļu pirms katra semināra, elektroniski saskaņot ar Līguma 8.3.1.
apakšpunktā minēto kontaktpersonu Pasākuma specifikāciju (nepieciešamo
Pakalpojumu apjomu un veidu) un tāmi;
3.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā vai pēc savas iniciatīvas
Pasūtītāja pārstāvim iesniegt informāciju par Pakalpojumu izpildes gaitu;
3.1.6. nekavējoties ziņot Pasūtītāja pārstāvim par gadījumiem vai apstākļiem, kas kavē
vai var kavēt Pakalpojuma sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1 veikt samaksu par katru kvalitatīvi sniegtiem Pakalpojumiem saskaņā ar šajā
Līgumā noteiktajiem termiņiem un kārtību;
3.2.2 ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms plānotā Pasākuma dienas, informēt
Izpildītāju par nepieciešamību organizēt Pasākumu un iesniegt Izpildītājam
Pasākuma norises datumu, prasības Pasākuma norises vietai (telpām) un
Pasākuma tehniskās prasības;
3.2.3 nodot izdales materiālus kopēšanai un komplektēšanai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienas pirms semināra, atsevišķos ar Izpildītāju saskaņotos gadījumos 1 (vienu)
darba dienu iepriekš;
3.2.4 kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju un dokumentus.
3.3. Pakalpojuma neizpildes vai nekvalitatīvas (Līgumam neatbilstošas) izpildes gadījumā
Pasūtītājs sastāda un iesniedz Izpildītājam Pretenzijas aktu, kā arī Pasūtītājam ir
tiesības neparakstīt Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu, tādejādi nepieņemot
Pakalpojumu izpildi. Ja Pasūtītājs nepieņem Pakalpojumu izpildi un neparaksta
Pakalpojumu nodošanas- pieņemšanas aktu, Pasūtītājs neveic Izpildītāja iesniegtā
rēķina apmaksu, kā arī patur tiesības rīkoties saskaņā ar Līguma 6.2. apakšpunktu.
3.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses, tās darbinieku vai Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības rezultātā.
3.5. Par visiem jautājumiem Izpildītājs sazinās ar Pasūtītāja pārstāvi.
3.6. Pakalpojumu izpilde tiek pieņemta, abpusēji parakstot Pakalpojumu nodošanaspieņemšanas aktu par katru Izpildītāja noorganizēto Pasākumu, un tas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. LĪGUMA TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)
mēnešus vai arī līdz brīdim, kad ir sasniegta Līguma 2.1.punktā minētā summa
(atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk).

5. LĪGUMA GROZĪŠANA
Līguma nosacījumi var tikt grozīti pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma
grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā
pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi ir pieļaujami
Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajos gadījumos.
6. ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA, LĪGUMA APTURĒŠANA, ATCELŠANA UN
IZBEIGŠANA
6.1. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu,
izpildi šādos gadījumos:
6.1.1. 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;
6.1.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai Ministru
kabineta lēmumu;
6.1.3. uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes pārbaudes laiku.
6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma Izpildītāja līgumsaistību
nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos
gadījumos:
6.2.1. Izpildītājs nepilda šajā Līgumā noteiktos Izpildītāja pienākumus un Līgumā
noteikto pienākumu neizpilde turpinās vairāk kā 7 (septiņas) dienas;
6.2.2. Izpildītājs atsakās no Pakalpojumu sniegšanas;
6.2.3. ja sniegtie Pakalpojumi neatbilst Līgumam un tā pielikumu noteikumiem un
Izpildītājs par to ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības Pasūtītāja
noteiktajos termiņos;
6.2.4. ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Izpildītājs iepirkuma procedūras
ietvaros iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju;
6.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
6.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku
darbību;
6.2.7. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process;
6.2.8. 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;
6.2.9. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
6.2.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja
darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta
izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Līguma summas;
6.2.11. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
6.3. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju
paziņojumu otrai Pusei:
6.3.1. ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina
nepārvarama vara;
6.3.2. ja otra Puse nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas.
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu
Izpildītājam, ja:

6.4.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo
aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota
projekta izmaksu korekcija vismaz 50 % apmērā;
6.4.2. 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.
6.5. Līguma 6.2., 6.3. un 6.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par
apturētu vai izbeigtu dienā, kad otrai Pusei nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu vai pēc 7 (septiņām) dienām no paziņojuma nodošanas pasta
nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.
6.6. Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 6.2. un 6.4.punktā noteiktajos gadījumos,
Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida zaudējumus.
6.7. Ja Līgums tiek izbeigts 6.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Puses nemaksā
līgumsodus, kā arī nesedz viens otra zaudējumus;
6.8. Ja Līgums tiek izbeigts 6.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Puse, kura vienpusēji
izbeidz Līgumu nemaksā Pusei, kura vainojama Līguma izbeigšanā, līgumsodus un
neatlīdzina nekāda veida zaudējumus.
6.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa nenorādot Līguma
izbeigšanas iemeslus, iesniedzot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
6.10.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot
Pasūtītājam rakstisku paziņojumu vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja:
6.10.1. Pasūtītājs nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis Pakalpojumus maksu un
nav dzēsis šo parādu 1 (viena) mēneša laikā pēc maksājuma termiņa izbeigšanās;
6.10.2. Pasūtītājs izvairās pildīt Līgumā uzņemtās saistības.
6.11.
Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam
par sniegtajiem Pakalpojumiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim, ja saņemtā
Pakalpojuma kvalitāte atbilst Līguma noteikumiem.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt,
ne novērst.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņas ieskatiem ir iespējama un paredzama Puses Līgumā paredzēto
saistību izpilde, un ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Puses risina domstarpības, kas izriet no Līguma, savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses 5
(piecu) darba dienu laikā nespēj vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības,
vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, elektroniskā pasta
adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse
neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi
savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā
minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu
pārstāvjiem un to rekvizītiem.

8.3. Pušu kontaktpersonas:
8.3.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: Sadarbības un informācijas departamenta
projektu
vadītājs
Kristaps
Prēdelis,
tālr.
28383421,
e-pasts:
kristaps.predelis@vraa.gov.lv.
8.3.2. Kontaktpersonas no Izpildītāja puses: SIA “ITA Konsultants” direktore Ilze
Bumbiere, tālr.29226580, e-pasts, ilze.bumbiere@ita.lv un biedrības ”Latvijas
Pilsoniskas sabiedības atblasta centrs” valdes locekle Ilona Bērza-Šulte, tālr.
22318748, e-pasts ilona@lapsac.lv.
8.4. Pasūtītājs deleģē Līguma 8.3.1.punktā minēto kontaktpersonu parakstīt Līguma
3.6.punktā minēto aktu.
8.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapāmar trīs pielikumiem 2 (divos)
identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abi eksemplāri ir ar
vienādu juridisku spēku.
8.6. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz divām lapām;
2. pielikums “Tehniskais piedāvājums”uz septiņām lapām;
3.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz četrām lapām.
6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Reģ. Nr. 90001733697
Adrese: Elizabetes iela 19,
Rīga, LV-1010
Valsts kase
TRELLV22
LV36TREL2580627045000
Direktore_________________ S. Zvidriņa

Izpildītājs:
Personu apvienība, ko veido:
SIA “ITA Konsultants”
reģistrācijas Nr. 41203009484,
Gustava Zemgala gatve 67, Rīga, LV-1039
SEB banka, UNLALV2X
LV80UNLA0002042469389
un biedrība “Latvijas Pilsoniskas
sabiedrības atbalsts centrs”
reģistrācijas Nr. 40008070203
Gustava Zemgala gatve 67, Rīga, LV-1039
SEB banka, UNLALV2X
LV58UNLA0050007749234
SIA “ITA Konsultants” direktore
________________ I.Bumbiere
biedrības “Latvijas Pilsoniskās sabiedrības
atbalsta centrs” valdes locekle
_______________ I.Bērza-Šulte

