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Pakalpojuma līgums Nr.3-18/12.10.21 

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

Pamatojoties uz Partnerības Līgumu (līguma Nr.LLI-539) par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts, 

līguma Nr. LLI-539) īstenošanu, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, 

reģ.Nr.90000044625, juridiskā adrese Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tā direktores Brigitas 

Tivčas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, 

un 

SIA i-DEA Consult, juridiskā adrese Tallinas iela 20-8, Rīga, LV-1001, tās valdes priekšsēdētājas Gunitas 

Kaktenieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

abi turpmāk kopā vai individuāli - Puses, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties 

uz Dobeles PIUAC veiktā iepirkuma “Interaktīvā stāsta izveide” (Nr.PIUAC 2021/17 Tour de Crafts) 

rezultātiem 1. un 2.daļā, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, apņemas veikt pētījumu par amatniecības veidošanos 

un attīstību Dobeles novadā un izstrādāt video materiālu par amatniecības veidošanos un attīstību 

Dobeles novadā (turpmāk tekstā – Pakalpojums). Detalizēts Pakalpojumu apraksts pievienots 1.pielikumā 

(Tehniskā specifikācija (Pakalpojumu apraksts) un 2.pielikumā (Pakalpojumu izpildes grafiks), kas ir šī 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

2. LĪGUMA IZPILDES NOSACĪJUMI 

2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par kvalitatīvu abu Pakalpojumu izpildi laika posmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 

2022.gada 15.aprīlim. Detalizēts Pakalpojumu izpildes grafiks ir pievienots 2.pielikumā. 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā par kvalitatīvi veiktiem Pakalpojumiem tiek noteikta 12 500 

EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā 

– Līgumcena.  

3.2. Līgumcena tiek samaksāta šādā kārtībā: 

3.2.1. Pakalpojums - Pētījums par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles novadā (1.daļa): 
3.2.1.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas, tas ir, EUR 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti eiro 00 centi) papildus 21% PVN - EUR 252,00 (divi simti piecdesmit divi 

eiro 00 centi), tiek pārskaitīta uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā 

no Līguma noslēgšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas; 

3.2.1.2. atlikušos 80% (astoņdesmit procentus) no Līgumcenas, tas ir, EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi 

simti eiro 00 centi), un papildus 21% PVN - EUR 1008,00 (viens tūkstotis astoņi eiro 00 centi), 

Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 

par Pakalpojuma izpildi un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. 

3.2.2. Pakalpojums - Video materiāla izstrāde par amatniecības veidošanos un attīstību Dobeles 

novadā (2.daļa): 
3.2.2.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas, tas ir, EUR 1300,00 (viens 

tūkstotis trīs simti eiro 00 centi) papildus 21% PVN - EUR 273,00 (divi simti septiņdesmit trīs 

eiro 00 centi), tiek pārskaitīta uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā 

no Līguma noslēgšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas; 

3.2.2.2. atlikušos 80% (astoņdesmit procentus) no Līgumcenas, tas ir, EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi 

simti eiro 00 centi), un papildus 21% PVN - EUR 1092,00 (viens tūkstotis deviņdesmit divi eiro 

00 centi), Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas par Pakalpojuma izpildi un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. 

3.3. Par darbu vai pakalpojumu, kuru Izpildītājs veic neievērojot Līguma nosacījumus, apmaksa netiek 

veikta. 

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.2. savlaicīgi pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar visu informāciju, kas nepieciešama 

šī Līguma izpildei un dot Izpildītājam saistošus norādījumus saistībā ar Līguma izpildi. 

Kontaktpersona no Pasūtītāja puses – projekta koordinatore Aneta Maisaka, tālr.63781740, 

aneta.maisaka@dobele.lv; 

4.1.3. paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem ne vēlāk kā 2 

(divas) darba dienas pirms šo apstākļu iestāšanās, kas radušies no jauna un traucē Izpildītājam 

izpildīt Līguma saistības; 

4.1.4. pieņemot Pakalpojumu, pēc saviem ieskatiem veikt Līguma izpildes pārbaudi, lai pārliecinātos par 

Pakalpojuma atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus; 
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4.1.5. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma 

izpildes jautājumiem; 

4.1.6. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt izpildīto Pakalpojumu, kas atbilst šī Līguma un tā 

pielikumu prasībām; 

4.1.7. veikt samaksu par laikā un atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem sniegtajiem 

Pakalpojumiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

4.1.8. nepieņemt Pakalpojumu, kas neatbilst Līgumā vai tā pielikumos minētajiem nosacījumiem. 

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.2. veikt Pakalpojumus šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē, kā arī 

uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies Līguma neievērošanas vai nepienācīgas izpildes 

rezultātā; 

4.2.3. novērst Pakalpojumu neatbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām saskaņā ar šajā Līgumā 

noteikto kārtību; 

4.2.4. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem 

kavējumiem Līguma izpildē. Kontaktpersona no Izpildītāja puses – Gunita Kakteniece, tālr. 

29494575, gka@ideaconsult.lv; 

4.2.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt visus 

nepieciešamos pasākumus informācijas, ko Izpildītājs ieguvis no Pasūtītāja Līguma izpildes gaitā, 

neizpaušanai, izņemot, ja to pieprasa valsts institūcijas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības prasīt 

šādu informāciju. 

4.3. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēja veikto Pakalpojumu atbilstību Līguma prasībām. (iekļauj Līgumā, ja 

Izpildītājs piesaista apakšuzņēmējus). 

4.4. Izpildītājs Līguma izpildē apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. (iekļauj Līgumā, ja Izpildītājs 

piesaista apakšuzņēmējus). 

4.5. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs pieprasīt Izpildītāja Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņu, 

ja tiek konstatēta nekvalitatīva Pakalpojuma izpilde, kuras rezultātā var tikt kavēti Izpildītāja iepirkuma 

procedūrā iesniegtajā Tehniskajā specifikācijā (Pakalpojuma aprakstā) (Līguma 1.pielikums) un Līguma 

1.1.punktā noteiktie Pakalpojuma izpildes termiņi. 

4.6. Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta atbilstoši Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.  

4.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu. 

4.8. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. 

4. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

5.1. Šo Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras šī Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

Līguma spēkā stāšanās dienā Līgumam pievienotie pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, un var 

tikt grozīti tikai ar Līdzēju rakstisku vienošanos. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs neveic darbus atbilstoši 

šim Līgumam un Pasūtītājam iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam, kā arī, ja Izpildītājam rodas 

nodokļu parādi vai pieļauti profesionālās darbības pārkāpumi, vai Izpildītājs sniedzis Pasūtītājam 

nepatiesu informāciju. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.  

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi 

protokolētas. Ja Līdzēji 5 (piecu) darba dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā Latvijas 

Republikas tiesā. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. Līguma ietvaros saņemto informāciju Izpildītājs izmanto tikai Pasūtītāja pasūtījuma – Pakalpojuma 

izpildei. 

7.2. Pasūtītājs iegūst visas autortiesību mantiskās tiesības un blakustiesības uz Līguma izpildē radītajiem 

Izpildītāja materiāliem bez laika termiņa un teritorijas ierobežojuma. Pasūtītājam ir tiesības brīvi rīkoties 

ar minētajiem materiāliem, tajā skaitā modificēt, uzlabot un papildināt tos, kā arī publicēt, publiskot, 

pavairot, padarīt materiālus pieejamus sabiedrībai jebkādā veidā vai nodot trešajām personām, izmantot 

citu Pasūtītāju līgumsaistību izpildē ar brīdi, kad Pakalpojums vai tā daļa ir nodota Pasūtītājam. 

7.3. Kompensācija par autortiesību un blakustiesību, ja tādas ir radušās, pāreju Pasūtītājam ir ietverta 

Līgumcenā, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma 3.punktu. 
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7.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot, ievērojot autortiesību normatīvos aktus. 

7.5. Izpildītājs apliecina un garantē, ka Pakalpojuma izpildes gaitā visi izejmateriāli, dokumenti, 

datorprogrammas u.c., kas tiek izmantotas Pakalpojuma izstrādē, ir tiesiskas (legālas) izcelsmes, kā arī 

Izpildītājam ir tiesības vai atbilstošs pilnvarojums to izmantošanai.  

7.6. Izpildītājs aizsargā, nekopē un neizplata un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētos gadījumus. 

7.7. Ar konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros tiek saprasta jebkura vārdiska vai rakstiska vai citādi 

pieejama informācija, kas pieejama Izpildītājam izmantojot Pasūtītāja sniegto materiālu, tai skaitā, bet ne 

tikai, ar Līguma izpildi saistītais dokumentu saturs, tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 

informācija par Pasūtītāja darbību, kā arī jebkura informācija, kas saistīta ar Pakalpojuma sniegšanu, un 

kas kļuvusi pieejama līgumsaistību izpildes gaitā. 

7.8. Izpildītājs lieto Līguma ietvaros saņemto informāciju tikai tādā vietā un veidā, kas atbilst Pasūtītāja 

interesēm Līguma izpildes ietvaros. 

7.9. Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības, kuras Pasūtītājs uzskatītu par nepieciešamām un 

pietiekamām, lai novērstu neatļautu Līguma ietvaros saņemtās informācijas atklāšanu, vai lai aizsargātu 

Pasūtītāja un saņemtās informācijas autora (ja tas nav Pasūtītājs) komerciālās un citas intereses. 

7.10. Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam, kas radušies Līgumā noteiktās konfidenciālās informācijas 

izpaušanas gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie radušies Izpildītāja vai ar Izpildītāju saistītas personas 

darbības vai bezdarbības rezultātā. 

7.11. Izpildītājs nodrošina Līguma ietvaros saņemtās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku puses. 

7.12. Šiem konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 

8. NEPĀRVARAMĀ VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

tiklīdz iespējams par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem 

viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Izpildītājs, slēdzot līgumus ar citiem personu grupas pārstāvjiem par konkrētu, no šī Līguma izrietošu 

uzdevumu veikšanu paredz aizliegumu deleģēt šo uzdevumu vai atsevišķu to daļu veikšanu tālāk.   

9.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei, 

izņemot šajā Līgumā atrunātos līguma izbeigšanas gadījumus. 

9.4. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Līguma 2 (divi) pielikumi ir šā Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši Līguma izpildē. Katrs līgums ir uz 8 (astoņām) lapaspusēm, ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

Brīvības ielā 7, Dobele, LV-3701 

Reģ.nr. 90000044625 

Banka: LR Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts Nr. LV 43 TREL 981314100200B 

 

Paraksts 

Brigita Tivča 

SIA i-DEA Consult 

 

Tallinas iela 20-8, Rīga, LV-1001 

Reģ. nr. 40103660978 

Banka: Swedbank AS 

Kods: HABALV22 

Konts Nr.: LV81HABA0551036390534 

____________________________________________ 

Paraksts 

Gunita Kakteniece 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


