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1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)  

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
 

Nr.LPR/2011/10/CI/ERAF 

 

1.2. Ziņas par pasūtītāju  
 

Pasūtītāja nosaukums: Latgales plānošanas reģions 

Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 

Pasūtītāja reģistrācijas 

nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 

kontaktpersona: 

Sarmīte Teivāne 

Tālruņa numurs: 65428111, 29118992 
 

Faksa numurs: 65428111 

E-pasta adrese: sarmite.teivane@latgale.lv  

Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 

ES projekta līguma Nr. LLIII-194 

ES programma: Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programma 2007-

2013.gadam 

 

Iepirkumu rīko pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  

 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršanas vieta, laiks 

un kārtība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2011.gada 27.septembrim, 

plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  

Latgales plānošanas reģions 

Saules iela 15, Daugavpilī 

LV-5401 

1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Iepirkuma nolikuma 

(turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

netiek izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu.  

1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam (turpmāk – pretendents).  

1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 

Komisijas rīkotajā sanāksmē.  

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā 

piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt pretendentam piedāvājuma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents 

par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  

mailto:sarmite.teivane@latgale.lv
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Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 3 (trīs) eksemplāros- vienu oriģinālu un 2 (divas) 

kopijas ar attiecīgiem uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā 

priekšroka dodama oriģinālam. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšana 

projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŢU 

REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/10/CI/ERAF);  

- pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), reģistrācijas numurs, adrese 

(juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēta dzīvesvieta un tālruņa numurs;  

- Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;  

- Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  

 

1.5.2. Piedāvājuma noformējums  

Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  

Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšana 

projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŢU 

REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2011/10/CI/ERAF);  

pretendenta nosaukums/fiziskai personai- vārds, uzvārds, juridiskā adrese/fiziskai personai – 

deklarēta dzīvesvieta, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs (-i) un faksa numurs (-i).  

datums.  

1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:  

1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā (saskaņā ar 

Nolikuma 1.pielikumu);  

1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti Nolikuma 

3.punktā;  

1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju un finanšu stāvokli apliecinošie dokumenti saskaņā ar 

Nolikuma 4.punktu; 

1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);  

1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu − kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt 

izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām:  

1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla 

faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;  

1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu “KOPIJA”;  

1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā norāda:  

1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;  

1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot 

arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu;  

1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;  

1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.  

1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda:  

1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;  

1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;  

1.5.4.4.3. personas kodu;  

1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;  

1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.  

1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti 

svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 
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2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 
 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs: 

LPR/2011/10/CI/ERAF 

Iepirkuma priekšmets: Apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšana 

projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-

LIETUVAS PIEROBEŢU REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros 

Pakalpojuma 

nodrošināšanas vieta: 

Daugavpils un Rēzeknes pilsētu teritorija 

Pakalpojuma 

nodrošināšanas laiks: 

Līdz 30.11.2011. 

 

Paredzamā līgumcena: Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai un LR 

Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantam  

 

CPV kods: 80500000-9 

 

2.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu.  

2.2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.  

2.3. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:  

2.3.1. Piedāvājuma cena.  

2.3.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda EUR (eiro) bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) 

zīmes aiz komata. 

2.3.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām ar darbinieku 

atalgojumu,  nodokļiem, nodevām, izdevumiem nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām 

personām un citas ar  līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. 

 

 

3. Atlases dokumenti  
3.1. Latvijā reģistrētajiem komersantiem – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrācijas 

apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām.  

3.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu 

likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums.  

Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā 

pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta 

institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 

kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); Komisija šādus 

dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas 

dienas. 

 

4. Kvalifikācijas prasības un prasības finanšu stāvoklim 

4.1. Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze pieaugušo neformālajā izglītošanā radošo 

industriju jomā. Par to Pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kā arī jāpievieno vismaz 

1 (viena) pozitīva atsauksme, kas apliecina šādu darbu izpildīšanu. 

 

4.2. Pakalpojuma sniegšanai Pretendenta rīcībā ir 3 (trīs) eksperti, kuru profesionālā kvalifikācija 

nodrošina šādu prasību izpildi (katram ekspertam jāaizpilda Nolikuma 2.pielikuma CV): 
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4.2.1. Vadošais eksperts: 

 

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas vai vadības zinātnes 

jomā (pievienot diploma kopiju); 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis saturu un vadījis vismaz 3 (trīs) kapacitātes celšanas 

apmācību seminārus radošo industriju pārstāvjiem; 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis saturu un vadījis vismaz 3 (trīs) kapacitātes celšanas 

seminārus pedagogiem; 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis saturu un vadījis vismaz 3 (trīs) apmācību seminārus 

studentiem vai skolēniem; 

- ir uzstājies vismaz 1 (vienā) konferencē par radošo industriju potenciālu un to lomu 

ekonomikas attīstībā; 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divos) ES finansētos projektos, kas saistīti ar 

inovācijas atbalsta politikas izstrādi un/vai ieviešanu; 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies rekomendāciju izstrādē politikas plānošanas 

dokumentiem saistībā ar radošo industriju lomu ekonomikas stiprināšanā; 

- pieredze valsts pārvaldes institūcijā lēmumu izpildes līmenī inovācijas politikas, t.sk. radošo 

industriju veicināšanas jomā; 

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.  

 

4.2.2. Eksperti (2 cilvēki): 

 

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinību, ekonomikas vai sociālo 

zinātņu jomā (pievienot diplomu kopijas); 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir vadījuši vismaz 3 (trīs) vieslekcijas radošo industriju pārstāvjiem, 

pedagogiem vai studentiem; 

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir snieguši konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem par 

pieejamo materiālo vai nemateriālo atbalstu biznesa idejas agrīnajā attīstības stadijā; 

- pieredze valsts pārvaldes institūcijā lēmumu izpildes līmenī inovācijas politikas, t.sk. radošo 

industriju veicināšanas jomā; 

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas. 

 

4.3. Pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējos 2 (divos) taksācijas gados (katrā gadā), vai 

attiecīgajā laika posmā, ja Pretendents dibināts vēlāk, pārsniedz Pretendenta piedāvāto cenu. 

Pretendentam jāpievieno apliecinājums uz Pretendenta veidlapas par tā finanšu apgrozījumu, 

kurā norādīta informācija par Pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējos divos taksācijas 

gados vai par attiecīgo nostrādāto periodu, ja Pretendents dibināts vēlāk. 

 

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā termiņa, netiek vērtēti.  

5.2. Komisija:  

5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 

1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem 

dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, pilnvara, aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst 

Nolikuma 1.5.apakšpunkta prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās 

dalības Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;  

5.2.2. veic pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru pretendentu pastāv 

Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums un vai 

katra pretendenta kvalifikācija un finanšu stāvoklis, par ko liecina pretendenta iesniegtajos 

dokumentos ietvertā informācija, atbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;  

Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. 

un 2.punktā minētie apstākļi, kā arī pretendentu, kura kvalifikācija un/ vai finanšu apgrozījums 
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neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā 

piedāvājumu neizskata;  

5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu. Ja piedāvājums 

neatbilst Nolikuma 3.pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  

5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas 

kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās 

kļūdas, Komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas;  

5.2.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā 

norādītajām prasībām un kura kopējā cena par Iepirkuma priekšmetu būs viszemākā. 

5.2.6. Ar uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums. Līguma projekts ir pievienots Nolikuma 

6.pielikumā). 

5.2.7. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu. 
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1.pielikums „Pieteikuma forma” 

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF 
(Uz pretendenta veidlapas) 

 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

(Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF) 
Pretendents (nosaukums) iesniedz savu piedāvājumu dalībai iepirkumā „Apmācību radošo ideju 

komercializācijai organizēšana projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS 

PIEROBEŢU REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros”, Nr.LPR/2011/10/CI/ERAF, un saskaņā ar 

iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds) , apliecinu, ka Pretendents: 

- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā Nr.LPR/2011/10/CI/ERAF 

(turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;  

- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  

- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma noteikumus;  

- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām;  

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 

- apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 

2.punktā noteiktais nosacījums. 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Datums  

Vieta  

Paraksts, zīmogs  

Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz 

juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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2.pielikums „Curriculum Vitae forma” 

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF 

  

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA 

ekspertiem 

 

Vārds, uzvārds:  

Piedāvātā loma projektā:  

Kontaktinformācija:  

 

IZGLĪTĪBA: 

Pievienojiet diplomu kopijas un pievienojiet kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas 

Laika 

periods 

Izglītības iestādes nosaukums Izglītība, iegūtais grāds / sertifikāts / apliecība 

   

   

 

DARBA PIEREDZE: 
Sākot ar pašreizējo amatu, uzskaitiet pretējā secībā katru darba vietu. Uzskaitiet visus amatu (kas 

attiecas uz pieprasīto kvalifikāciju un pieredzi)s, sākot no augstskolas beigšanas, norādot datumus, darba 

vietu nosaukumus, ieņemamos amatus. Noteikti norādiet pieredzi piedāvātājā lomā projektā.  

Laika 

periods 

Darba vieta Amats Veiktie pienākumi 

    

    

    

 

Norādiet darba pieredzi jomā, kas saistīta ar pakalpojuma izpildi. 

Nr.p.

k. 

Projekta nosaukums Projekta 

īstenotājs 

Finansētājs, 

finansējuma 

apjoms 

Kontaktpersona, 

kontaktpersonas 

telefons 

     

 

VALODAS: 
Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji. 

 

Valoda Zināšanu līmenis 

Runāt prasme Rakstīt prasme Lasīt prasme 

    

 

APLIECINĀJUMS: 

Es, apakšā parakstījies (-usies):  

apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, piekrītu manu personas 

datu izmantošanai iepirkumā „Apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšana projekta „RADOŠO 

INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŢU REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) 

ietvaros”, ID.nr. LPR/2011/10/CI/ERAF, pretendenta pieteikuma izvērtēšanai, apliecinu, ka apņemos 

piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam (nosaukums) iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu.  

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  

 

Piedāvātais eksperts pievieno sertifikātu (apliecību u.c.) kopijas. Eksperts var pievienot arī atsauksmes 

par savu veiktā darba kvalitāti, ja tas atbilst iepirkuma priekšmetam un / vai piedāvātajai lomai  
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3.pielikums „Tehniskā specifikācija”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Prasības apmācību programmai un tās saturs: 

 

 

Programmas mērķa grupa: Profesionālo skolu audzēkņi (20 cilv.), studenti un skolotāji/ 

lektori (60 cilv.), kā arī jebkurš indivīds, kas ieinteresēts radošo 

industriju nozarēs (20 cilv.). 

3 apmācību grupas: 

1) Pirmajā ietilpst esošie un potenciālie mākslas skolu un radošo 

centru skolotāji (60 dalībnieki) no Latgales (LV) un Visaginas 

(LT). Mācību norises vieta- Daugavpilī. 

2) Otrajā un trešajā grupā ietilpst profesionālo skolu audzēkņi un 

jebkurš indivīds, kas ieinteresēts radošo industriju nozarēs. (katrā 

20 dalībnieki). Otrās grupas mācību norises vieta Daugavpilī, 

trešās grupas mācību norises vieta- Rēzeknē. 

Kopā 100 dalībnieki. 

 

Programmas valoda: Latviešu valoda ar sinhrono tulkojumu lietuviešu valodā pirmajai 

grupai (60 dalībnieki) 

Otrajai un trešajai grupai  - latviešu valoda. 

 

Programmas mērķis: Veicināt apmācību dalībnieku izpratni par radošo industriju (CI) 

attīstību, to nozīmi, specifiku, struktūru un attīstības potenciālu, 

palīdzēt tiem apzināt savus iekšējos radošos resursus, tos 

„iesaiņot” un izstrādāt ceļa karti to komercializēšanai, kā arī 

būtiski uzlabot savu kā indivīda konkurētspēju atbilstoši XXI 

gadsimta prasībām un iespējām. 

Programmas saturs: 16 stundu apmācību programma (2 dienas) iekļaujot šādas  tēmas: 

1. diena „Radošo industriju potenciāla komercializācija” 
Radošuma un inovācijas loma uzņēmuma konkurētspējas 

uzlabošanā 

Radošo industriju būtība un loma ekonomikas attīstībā 

Radošo industriju jēdziens un attīstība Eiropā un pasaulē 

Mana un komandas loma idejas attīstībā 

Starpnozaru disciplīnas un nākotnes produkti 

Radošas prezentāciju tehnikas 

Stāstniecība par produktu (Story telling) 

2. diena „Radošo industriju interešu pārstāvniecība” 

Biznesa modeļi radošo industriju komercializācijai 

Inovācijas atbalsta un partnerības struktūras Latvijā 

Risku kartes izstrāde savas idejas sekmīgākai īstenošanai 

Triple Helix jeb Trīspusējās sadarbības modelis, domāšanas 

dimensijas. 

 

Tehniskās prasības: Programmas darbā piedalās 3 lektori, kuri sagatavo apmācību 

materiālus uz 100 A4 lapām ( latviešu un lietuviešu ). 

Kopsavilkumam jābūt krievu un angļu valodās. 

Gala rezultāts: Vismaz 90 % no apmācību dalībniekiem piedalījušies apmācību 

kursā un saņēmuši apliecības. Jāiesniedz pasūtītājam apliecību 
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kopijas, saraksts un paraksti par saņemtajām apliecībām. 

Saņemtas vismaz 85 % pozitīvas atsauksmes par dalību apmācību 

procesā no dalībniekiem. Jāiesniedz pasūtītājam atsauksmju 

kopijas un kopsavilkums par dalībnieku atsauksmēm. 

Grupas komplektēšanas 

uzsākšanas datums 

Ne vēlāk kā 2011.gada 1.oktobris 

Apmācību uzsākšanas 

datums 

Ne vēlāk kā 2011.gada 27.oktobris  

 

Apmācību pabeigšanas 

datums 

Ne vēlāk 2011.gada 30.novembris 

Mācību programmas 

materiāla satura izstrāde 

 

Apmācību materiālu izstrāde latviešu valodā, to tulkošana 

lietuviešu valodā, kopsavilkumu sagatavošana angļu un krievu 

valodās. Materiāli satur arī shēmas, attēlus, grafikus, bildes – 

uzskatāmībai.  

Apjoms 100 lapas A4 formātā. 

Mācību programmas 

materiāla  iespiešana ( 300 

eksemplāri, 3 lektoru 

komplekti) 

Tirāţa - 150 drukāti eksemplāri latviešu valodā, 150 – lietuviešu 

valodā. 

Apjoms - ne mazāk kā 100 lpp.+ vāks 

Formāts – A4 

Druka iekšlapām – melnbalta vai krāsaina 

Druka vākam - 4+0+lamināts 

Materiāls vākam – vismaz 300 gr.Galery Art Gloss vai 

ekvivalents 

Pēcapstrāde – skavots 

Iespiešanai paredzētā materiāla maketu ir jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

Apmācību norises vieta 

 

3 telpas 3 mērķgrupām 

1. vieta Daugavpilī– 60 personām, 

2. vieta Daugavpilī- 20 personām,  

3. vieta Rēzeknē– 20 personām, 

Nodarbībām jābūt organizētām Daugavpils un Rēzeknes pilsētas 

centrā, mācībām aprīkotā telpā, kurā ir pieejams interneta 

pieslēgums.  

Nodarbībām jānodrošina projektors, dators, tāfele, ekrāns, 

pirmajai grupai - sinhronā tulkojuma aprīkojums 

Kafijas pauzes 100 personas 2 dienas, 3 pauzes dienā 

( ūdens , kafija, tēja, maizītes ar gaļu un zivi, saldie cepumi, 

cukurs, piens, vienā pauzē – siltās uzkodas) 

Mācību procesā jāiekļauj 

 

Prezentācijas, labās prakses piemēri, komandas lomas testa 

izpilde, praktiskās nodarbības komandās, simulācijas spēle, 

komandu darba prezentācija; 

radošās domāšanas metodes: „Mozaīkas” metode, Ortodoksālā 

metode, „6-3-5” metode, „5 K” metode, „Problēmu – risinājumu 

koks”. 

 

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāizstrādā un jāpievieno Programmas tēmu īss izklāsts, 

norādot mērķi un saturu, apakštēmas un dienas darba kārtību. 

Ja, iesniedzot piedāvājumu Pretendents nav pievienojis Programmas tēmu īsu izklāstu, Pasūtītājs 

ir tiesīgs uzskatīt, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 
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4.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF 

(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma 

„Apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšana projekta „RADOŠO INDUSTRIJU 

ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŢU REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros”, 

ID.nr. LPR/2011/10/CI/ERAF, darbus par šādām cenām: 

 

 

Nr. p.k. Izmaksu pozīcija Prasības Cena 

eiro 

(EUR), 

bez 

PVN 

PVN 

 

_____% 

Cena 

eiro 

(EUR), 

ar 

PVN 

1. Mācību programmas 

materiāla satura izstrāde .  

 

Apmācību materiālu izstrāde 

latviešu valodā, to tulkošana 

lietuviešu valodā, 

kopsavilkumu sagatavošana 

angļu un krievu valodās. 

Materiāli satur arī shēmas, 

attēlus, grafikus, bildes – 

uzskatāmībai.  

Apjoms 100 lapas A4 

formātā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mācību programmas 

materiāla  iespiešana (300 

eksemplāri, 3 lektoru 

komplekti) 

Tirāţa - 150 drukāti 

eksemplāri latviešu valodā, 

150 – lietuviešu valodā. 

Apjoms - ne mazāk kā 100 

lpp.+ vāks 

Formāts – A4 

Druka iekšlapām – melnbalta 

vai krāsaina 

Druka vākam - 4+0+lamināts 

Materiāls vākam – vismaz 

300 gr.Galery Art Gloss vai 

ekvivalents 

Pēcapstrāde - skavots 

   

3. Lektoru atalgojums Kopējais stundu skaits - 16 

stundas X 3 grupas 

   

4. Apmācību norises vieta 

 

3 telpas 3 mērķgrupām 

1. vieta Daugavpilī– 60 

personām, 

2. vieta Daugavpilī- 20 

personām,  

3. vieta Rēzeknē– 20 

personām, 
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Nodarbībām jābūt 

organizētām Daugavpils un 

Rēzeknes pilsētas centrā, 

mācībām aprīkotā telpā, kurā 

ir pieejams interneta 

pieslēgums.  

Nodarbībām jānodrošina 

projektors, dators, tāfele, 

ekrāns, pirmajai grupai - 

sinhronā tulkojuma 

aprīkojums  

5. Kafijas pauzes  100 personas 2 dienas, 3 

pauzes dienā 

( ūdens , kafija, tēja, maizītes 

ar gaļu un zivi, saldie 

cepumi, cukurs, piens, vienā 

pauzē – siltās uzkodas)  

   

6.  Apmācību sinhronā 

tulkošana no latviešu 

valodas lietuviešu valodā  

Sinhronā tulkošana 

jānodrošina pirmajai grupai 

(60 personas ) 

 

   

KOPĀ:    

 

 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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5.pielikums „Tehniskais piedāvājums”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF 

 

 

 

(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma 

„Apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšana projekta „RADOŠO INDUSTRIJU 

ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŢU REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros”, 

ID.nr. LPR/2011/10/CI/ERAF, prasībām un saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

 

Darbu 

nosaukums 

Tehniskās specifikācijas prasības pretendentam 

līguma izpildei 

Pretendenta 

piedāvātais 

(aizpilda 

pretendents) 

Programmas 

mērķa grupa: 

Profesionālo skolu audzēkņi (20 cilv.), studenti un 

skolotāji/ lektori (60 cilv.), kā arī jebkurš indivīds, 

kas ieinteresēts radošo industriju nozarēs (20 cilv.). 

3 apmācību grupas: 

1) Pirmajā ietilpst esošie un potenciālie mākslas 

skolu un radošo centru skolotāji (60 dalībnieki) no 

Latgales (LV) un Visaginas (LT). Mācību norises 

vieta- Daugavpilī. 

2) Otrajā un trešajā grupā ietilpst profesionālo 

skolu audzēkņi un jebkurš indivīds, kas ieinteresēts 

radošo industriju nozarēs. (katrā 20 dalībnieki). 

Otrās grupas mācību norises vieta Daugavpilī, 

trešās grupas mācību norises vieta- Rēzeknē. 

Kopā 100 dalībnieki. 

 

 

Programmas 

valoda: 

Latviešu valoda ar sinhrono tulkojumu lietuviešu 

valodā pirmajai grupai ( 60 dalībnieki) 

Otrajai un trešajai grupai  - latviešu valoda. 

 

 

Programmas 

mērķis: 

Veicināt apmācību dalībnieku izpratni par radošo 

industriju (CI) attīstību, to nozīmi, specifiku, 

struktūru un attīstības potenciālu, palīdzēt tiem 

apzināt savus iekšējos radošos resursus, tos 

„iesaiņot” un izstrādāt ceļa karti to 

komercializēšanai, kā arī būtiski uzlabot savu kā 

indivīda konkurētspēju atbilstoši XXI gadsimta 

prasībām un iespējām. 

 

Programmas 

saturs: 

16 stundu apmācību programma (2  dienas ) 

iekļaujot šādas  tēmas: 

1. diena „Radošo industriju potenciāla 

komercializācija” 
Radošuma un inovācijas loma uzņēmuma 

konkurētspējas uzlabošanā 
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Radošo industriju būtība un loma ekonomikas 

attīstībā 

Radošo industriju jēdziens un attīstība Eiropā un 

pasaulē 

Mana un komandas loma idejas attīstībā 

Starpnozaru disciplīnas un nākotnes produkti 

Radošas prezentāciju tehnikas 

Stāstniecība par produktu (Story telling) 

2. diena „Radošo industriju interešu 

pārstāvniecība” 

Biznesa modeļi radošo industriju komercializācijai 

Inovācijas atbalsta un partnerības struktūras 

Latvijā 

Risku kartes izstrāde savas idejas sekmīgākai 

īstenošanai 

Triple Helix jeb Trīspusējās sadarbības modelis, 

domāšanas dimensijas. 

 

Tehniskās 

prasības: 

Programmas darbā piedalās 3 lektori, kuri sagatavo 

apmācību materiālus uz 100 A4 lapām ( latviešu 

un lietuviešu ). Kopsavilkumam jābūt krievu un 

angļu valodās. 

 

Gala rezultāts: Vismaz 90 % no apmācību dalībniekiem 

piedalījušies apmācību kursā un saņēmuši 

apliecības. Jāiesniedz pasūtītājam apliecību 

kopijas, saraksts un paraksti par saņemtajām 

apliecībām. 

Saņemtas vismaz 85 % pozitīvas atsauksmes par 

dalību apmācību procesā no dalībniekiem. 

Jāiesniedz pasūtītājam atsauksmju kopijas un 

kopsavilkums par dalībnieku atsauksmēm. 

 

Grupas 

komplektēšanas 

uzsākšanas 

datums 

Ne vēlāk kā 2011.gada 1.oktobris  

Apmācību 

uzsākšanas 

datums 

Ne vēlāk kā 2011.gada 27.oktobris  

 
 

Apmācību 

pabeigšanas 

datums 

Ne vēlāk 2011.gada 30.novembris  

Izpildes grafiks 

 

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku 

pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram 

darbu veidam. Termiņi darbiem jānorāda dienās, 

sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds 

nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai 

Pasūtītājam. 

 

 

Mācību 

programmas 

materiāla satura 

izstrāde 

 

Apmācību materiālu izstrāde latviešu valodā, to 

tulkošana lietuviešu valodā, kopsavilkumu 

sagatavošana angļu un krievu valodās. Materiāli 

satur arī shēmas, attēlus, grafikus, bildes – 

uzskatāmībai.  

Apjoms 100 lapas A4 formātā. 
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Mācību 

programmas 

materiāla  

iespiešana (300 

eksemplāri, 3 

lektoru komplekti) 

Tirāţa - 150 drukāti eksemplāri latviešu valodā, 

150 – lietuviešu valodā. 

Apjoms - ne mazāk kā 100 lpp.+ vāks 

Formāts – A4 

Druka iekšlapām – melnbalta vai krāsaina 

Druka vākam - 4+0+lamināts 

Materiāls vākam – vismaz 300 gr.Galery Art Gloss 

vai ekvivalents 

Pēcapstrāde – skavots 

Iespiešanai paredzētā materiāla maketu ir 

jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

 

Apmācību norises 

vieta 

 

3 telpas 3 mērķgrupām 

1. vieta Daugavpilī– 60 personām, 

2. vieta Daugavpilī- 20 personām,  

3. vieta Rēzeknē– 20 personām, 

Nodarbībām jābūt organizētām Daugavpils un 

Rēzeknes pilsētas centrā, mācībām aprīkotā telpā, 

kurā ir pieejams interneta pieslēgums.  

Nodarbībām jānodrošina projektors, dators, tāfele, 

ekrāns, pirmajai grupai - sinhronā tulkojuma 

aprīkojums 

 

Kafijas pauzes 100 personas 2 dienas, 3 pauzes dienā 

( ūdens , kafija, tēja, maizītes ar gaļu un zivi, saldie 

cepumi, cukurs, piens, vienā pauzē – siltās 

uzkodas) 

 

Mācību procesā 

jāiekļauj 

 

Prezentācijas, labās prakses piemēri, komandas 

lomas testa izpilde, praktiskās nodarbības 

komandās, simulācijas spēle, komandu darba 

prezentācija; 

radošās domāšanas metodes: „Mozaīkas” metode, 

Ortodoksālā metode, „6-3-5” metode, „5 K” 

metode, „Problēmu – risinājumu koks”. 

 

 

Jāpievieno Pretendenta piedāvātais Programmas tēmu īss izklāsts, saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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6.pielikums „Līguma projekts” 

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/10/CI/ERAF 

 

 

LĪGUMS Nr.__________ 

Par apmācību radošo ideju komercializācijai organizēšanu projekta „RADOŠO 

INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PIEROBEŢU REĢIONĀ” (NR. 

LLIII-194) ietvaros 

 

Daugavpilī,                                                   2011.gada  

 

 

  Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiska adrese 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknē, LV-4600, turpmāk tekstā  “Pasūtītājs” Ivetas Maļinas-

Tabūnes personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un 

__________________________ reģistrācijas, juridiska adrese_____________, 

______________________ personā, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, pamatojoties 

uz iepirkuma LPR/2011/10/CI/ERAF rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par 

sekojošo: 

 

 

1. Līguma priekšmets un cena 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt apmācību radošo ideju komercalizācijai  

organizēšanu projekta „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS 

PIERROBEŢU REĢIONĀ” (NR. LLIII-194) ietvaros (turpmāk – Pasūtījums), atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1). 

1.2. Līguma cena ir ______________  EUR (_____________________) bez PVN. PVN 

sastāda _______ EUR. Kopējā Līguma suma ______________ ar PVN. 

 

2. Līguma izpildes kārtība un termiņš 

2.1. Izpildītājs apņemas izpildīt šī Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtījumu līdz 

2011.gada ________________________. 

2.2. Ja Izpildītājs neizpilda Pasūtījumu vai to pilda nepienācīgā kārtībā (neatbilst Līguma 

1.pielikuma nosacījumiem un/vai Pasūtījums tiek veikts nekvalitatīvi), Pasūtītājs var 

vienpusēji atkāpties no Līguma, 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to 

Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem Līguma paredzēto samaksu. 

2.3. Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski paziņojot par to 

otrai pusei 5 (piecas) dienas iepriekš. 

3. Pasūtījuma apmaksas kārtība 

3.1. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā : 

3.1.1. Priekšapmaksa 20 % no kopējās Līguma summas, kura ir paredzēta Līguma 1.2. 

apakšpunktā. Priekšapmaksa tiek veikta pēc Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

20 darba dienu laikā. 

3.1.2. Otrais maksājums pēc visu darbu veikšanas atbilstoši finanšu piedāvājumam pēc 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā. 

3.2. Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar transporta izdevumiem, 

garantijām, trūkumu un nepilnību novēršanu, nodokļiem, nodevām un nepieciešamo 

atļauju iegūšanu no trešajām personām un citas ar Līguma izpildi saistītas izmaksas. 

3.3. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts. 

3.4. Samaksa tiks veikta, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 
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4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Izpildītāja pienākums ir kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīt šī Līguma 1.1.apakšpunktā 

minēto Pasūtījumu, saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.1 prasībām. 

4.2. Izpildītāja pienākums veikt Pasūtījumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

4.3. Izpildītājs, izpildot Pasūtījumu ir pilnībā atbildīgs par darba drošību. 

4.4. Pasūtītāja pienākums ir savu iespēju robeţās nodrošināt Izpildītāju ar nepieciešamo 

informāciju. 

4.5. Pasūtītājs pieņem izpildīto Pasūtījumu ar pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.6. Gadījumā, ja Pasūtījums nav izpildīts Pasūtījumu pienācīgā kārtībā Pasūtītājs ir tiesīgs 

nepieņemt to, kamēr netiks novērsti visi trūkumu. Par trūkumu novēršanas 

nepieciešamību Pasūtītājs paziņo Izpildītājam rakstiski. Laiks līdz visu trūkumu 

novēršanai tiek uzskatīts par Līguma izpildes termiņa neievērošanu, saskaņā ar Līguma 

5.2.apakšpunktu. 

4.7. Pasūtītājs apņemas par atbilstoši izpildīto Pasūtījumu nodrošināt šajā Līguma noteikto 

atlīdzību. 

4.8. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

 

5. Pušu atbildība 

5.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu, vai arī Līgums 

tiek izbeigts saskaņā ar Izpildītāja rakstisku paziņojumu, pamatojoties uz Līguma 

2.3.apakšpunktu, pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītajam priekšapmaksu 

(saskaņā ar Līguma 3.1.1.apakšpunktu), Izpildītāja pienākums 5 (piecu) dienu laikā 

atmaksāt visu priekšapmaksas summu, pārskaitot to uz Pasūtītāja norēķinu kontu, kā arī 

samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējas Līguma summas. 

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.1.apakšpunktā paredzēto Līguma izpildes 

termiņu, tā pienākums ir maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumā kopējās 

summas par katru nokavēto dienu.  

5.3. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir 

radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta 

zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī 

cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. 

 

   

6. Nepārvarama vara 

6.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc 

Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne 

novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un 

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas 

nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, 

kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robeţās).  

6.2.  Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra 

Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir 

iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura 

satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  

6.3.  Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 

tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 

(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 
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7. Citi noteikumi 
7.1.  Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei. Līguma 

parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 

7.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā 

līguma noteikumus. 

7.4. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma 

parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 

7.5. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 

tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa 

numuri, e-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. 

7.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek 

spēka un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par 

šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

7.7. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 

trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

7.8. Šis Līgums ir sastādīts uz ............ lapām divos eksemplāros ar 1.pilikumu uz ......... lapām 

pa vienam katrai pusei, katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. 

 

Pušu paraksti: 


