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Izdarīt Latgales plānošanas reģiona atklātā konkursa „Audita pakalpojumi projektā 
LLB-2-208 „Museum Gateway”, akronīms MG”, iepirkuma identifikācijas Nr. 
LPR/2012/16/MG/ENPI, nolikumā (turpmāk – Konkursa nolikums) šādus 
grozījumus: 
 
 
1. Izteikt Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” šādā redakcijā: 
„ 

LĪGUMA PROJEKTS 

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, 
administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar 
Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 
 
Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”..... turpmāk tekstā - Latgales reģiona 
attīstības aģentūra vai Projekta partneris, no otrās puses, 
 
Polockas pilsētas izpildkomiteja ............ turpmāk tekstā - Polockas pilsētas 
izpildkomiteja vai Projekta partneris, no trešās puses, 
 
Utenas novadpētniecības muzejs ......... turpmāk tekstā - Utenas novadpētniecības 
muzejs vai Projekta partneris, no ceturtās puses,  
 
<Izpildītāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās 
<pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta 
nosaukums> pamata (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no piektās puses, turpmāk 
saukti- Puses, 

 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem intelektuālajiem, 
materiālajiem un tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā 
ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Līgumā norādītajām cenām veikt 
audita pakalpojumus projektā LLB-2-208 „Museum Gateway”, akronīms MG 
(turpmāk tekstā saukts – PAKALPOJUMS). 
1.2. PAKALPOJUMS jānodrošina sekojošiem projekta LLB-2-208 „Museum 
Gateway”, akronīms MG, partneriem un sekojošām atskaitēm:  
1.2.1.Vadošajam partnerim - Latgales plānošanas reģionam - 1 (viena) starpposmu 
atskaite un 1 (viena) gala atskaite, 2 (divas) konsolidētās atskaites; 
1.2.2. Partnerim 2 - Latgales reģiona attīstības aģentūrai - 1 (viena) starpposmu 
atskaite un 1 (viena) gala atskaite; 
1.2.3. Partnerim 3 - Polockas pilsētas izpildkomitejai - 1 (viena) starpposmu atskaite 
un 1 (viena) gala atskaite; 



1.2.4. Partnerim 4 - Utenas novadpētniecības muzejam - 1 (viena) starpposmu atskaite 
un 1 (viena) gala atskaite. 
1.3. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA veikšanā var piesaistīt tikai tās personas, kas ir 
norādītas iepirkuma piedāvājumā. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas var 
mainīt atbilstoši šī Līguma 5.6.apakšpunktā noteiktajam, tikai rakstveidā saskaņojot ar 
PASŪTĪTĀJU, un to kvalifikācija un darba pieredze nedrīkst būt zemāka par 
Piedāvājumā norādīto.  
1.4. PAKALPOJUMA ietvaros izdevumu pārbaude ir uzdevums, kura pildot ir 
veicamas konkrētas, saskaņotas procedūras attiecībā uz subsīdijas līguma finanšu 
atskaitēm. Izdevumu pārbaudes mērķis ir IZPILDĪTĀJA veicamās specifiskās 
pārbaudes procedūras, par kuru rezultātiem tas iesniedz PASŪTĪTĀJAM/Partnerim 
faktisko konstatējumu atskaiti. IZPILDĪTĀJS pārbauda PASŪTĪTĀJA finanšu 
atskaitēs un Partnera attiecināmo izdevumu tabulā sniegto faktisko informāciju un 
salīdzina to ar subsīdijas līguma un partnerības līguma noteikumiem un 
nosacījumiem. Tā kā šis uzdevums nav pārliecības radīšanas uzdevums, 
IZPILDĪTĀJS nesniedz revīzijas atzinumu un neizsaka apstiprinājumu. Kopīgā 
vadības iestāde pati novērtē auditora sniegtos faktiskos konstatējumus un uz to 
pamata izdara pati savus secinājumus. PASŪTĪTĀJS arī   pieprasa   veikt   konkrētas,   
saskaņotas   procedūras   finanšu   atskaites sagatavošanas precizitātes un 
konsekvences pārbaudei. 
 

2. PAKALPOJUMA nodošanas - pieņemšanas kārt ība 
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMU uzsākt uzreiz pēc Līguma 
parakstīšanas un pabeigt, tas ir izskatīt pēdējo konsolidēto atskaiti un iesniegt gala 
ziņojumu līdz 2015.gada 2.februārim. PAKALPOJUMA izpildes termiņš var tikt 
pagarināts tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
2.2. IZPILDĪTĀJAM jāveic 1. starpposmu atskaites pārbaudi visiem Projekta 
partneriem un vienas konsolidētas atskaites pārbaudi PASŪTĪTĀJAM un jānodod 
PASŪTĪTĀJAM un Projekta partneriem ar vienu pieņemšanas- nodošanas aktu 
(turpmāk – Akts Nr.1). PASŪTĪTĀJS un Projekta partneri attiecīgu 
PAKALPOJUMA daļu pieņem saskaņā ar Līguma 2.5.apakšpunkta kārtību. 
2.3. Līdz projekta beigu termiņam, tas ir līdz 2014.gada 2.decembrim, 
IZPILDĪTĀJAM jāizpilda visi PAKALPOJUMĀ paredzētie uzdevumi, izņemot 
pēdējās konsolidētās atskaites izvērtēšanu un gala ziņojuma sniegšanu, un jānodod 
PASŪTĪTĀJAM un Projekta partneriem ar vienu pieņemšanas- nodošanas aktu 
(turpmāk – Akts Nr.2). PASŪTĪTĀJS un Projekta partneri attiecīgu 
PAKALPOJUMA daļu pieņem saskaņā ar Līguma 2.5.apakšpunkta kārtību.  
2.4. Pēc atlikušās PAKALPOJUMA daļas pabeigšanas un nodošanas tiek parakstīts 
gala pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – Akts Nr.3). PASŪTĪTĀJS un Projekta 
partneri atlikušo PAKALPOJUMA daļu pieņem saskaņā ar Līguma 2.5.apakšpunkta 
kārtību. 
2.5. PASŪTĪTĀJS un Projekta partneri 10 (desmit) darba dienu laikā no 
pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas:  
2.5.1. pieņem no IZPILDĪTĀJA attiecīgu PAKALPOJUMA daļu, parakstot 

pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru 
IZPILDĪTĀJAM; 

2.5.2. vai, gadījumā, ja PAKALPOJUMS ir izpildīts nepilnīgi, rakstiski izklāsta visus 
savus iebildumus, paraksta un iesniedz IZPILDĪTĀJAM. PAKALPOJUMS 
tiek uzskatīts par izpildītu nepilnīgi, ja tas neatbilst Līguma 1.pielikumā 
paredzētajām procedūrām. Šādā gadījumā:  



2.5.2.1. PASŪTĪTĀJS, Projekta partneri un IZPILDĪTĀJS sastāda un 
paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā uz 
PAKALPOJUMA daļas trūkumu novēršanu un to izpildes termiņiem. 
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aktā noteiktajos termiņos nodrošināt 
nepieciešamo pasākumu veikšanu attiecībā uz nepilnīgi izpildītu 
PAKALPOJUMA daļu vai arī iesniegt pamatojumu, kādēļ konkrētas 
prasības objektīvu iemeslu dēļ nevar tikt izpildītas; 
2.5.2.2. pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nepilnīgi 
izpildītas PAKALPOJUMA daļas trūkumu novēršanu IZPILDĪTĀJS 
atkārtoti iesniedz PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM un Projekta 
partneriem, kuri veic tā saskaņošanu atbilstoši šī Līguma 2.5. punktā 
noteiktajai kārtībai. 

2.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās 
saistībā ar PAKALPOJUMA trūkumu novēršanu, par kuriem atbilstoši šī Līguma 
2.5.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir izvirzītas pretenzijas. 
 

3. Līgumcena un norēķinu kārt ība 
3.1. Līgumcena sastāda EUR ................... (..................... eiro, ...... eirocenti), neskaitot 
PVN. PVN saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto likmi ir EUR ................. 
(...................... astoņi eiro, ................... eirocenti). Līguma summa pavisam kopā 
sastāda EUR ................. (........................ eiro, ............... eirocenti). 
3.2. Norēķinus par Pakalpojumu PASŪTĪTĀJS veic sekojošā kārtībā:  
3.2.1. PASŪTĪTĀJS, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Polockas pilsētas 

izpildkomiteja un Utenas novadpētniecības muzejs samaksā IZPILDĪTĀJAM 
25% (divdesmit piecus procentus) no Līguma summas, t.i. EUR...... (.... eiro, 
....eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi, 
proporcionāli budžeta līdzekļu apjomam, proti, PASŪTĪTĀJS samaksā EUR 
............ (..................... eiro, ............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar 
spēkā esošo nodokļa likmi, Latgales reģiona attīstības aģentūra samaksā EUR 
............ (..................... eiro, ............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar 
spēkā esošo nodokļa likmi, Polockas pilsētas izpildkomiteja samaksā EUR 
............ (..................... eiro, ............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar 
spēkā esošo nodokļa likmi, Utenas novadpētniecības muzejs samaksā EUR 
............ (..................... eiro, ............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar 
spēkā esošo nodokļa likmi, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Akta Nr.1 
abpusējas parakstīšanas un attiecīgo IZPILDĪTĀJA rēķinu saņemšanas. 

3.2.2. Atlikušo Līguma summas daļu, t.i., ................. (....................... eiro, ................ 
eirocenti), t.sk., PVN saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi, PASŪTĪTĀJS, 
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Polockas pilsētas izpildkomiteja un 
Utenas novadpētniecības muzejs samaksā IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi 
izpildīto PAKALPOJUMU 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Akta Nr.2 
abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA attiecīgo rēķinu saņemšanas dienas 
sekojošā kārtībā: PASŪTĪTĀJS samaksā EUR ............ (..................... eiro, 
............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi, 
Latgales reģiona attīstības aģentūra samaksā EUR ............ (..................... eiro, 
............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi, 
Polockas pilsētas izpildkomiteja samaksā EUR ............ (..................... eiro, 
............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi, 
Utenas novadpētniecības muzejs samaksā EUR ............ (..................... eiro, 
............. eirocenti) bez PVN, un PVN saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. 



3.2. Šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā līgumcena ir maksimālā summa, kāda var 
tikt samaksāta IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu.  
3.3. Visi ar PAKALPOJUMA veikšanu saistītie izdevumi, kas IZPILDĪTĀJAM 
rodas, nodarbinot PAKALPOJUMA izpildē iesaistīto personālu un ekspertus, ir 
iekļauti šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītajās cenās. 

 
 

4. Pušu tiesības un pienākumi 
4.1. PASŪTĪTĀJA un Projekta partneru pienākumi: 

4.1.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt IZPILDĪTĀJU 
ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, kā arī 
nodrošināt atbildīgo darbinieku līdzdalību šī Līguma izpildē, lai 
nodrošinātu pienākumu izpildi no PASŪTĪTĀJA un Projekta partneru 
puses. Nodrošināt   pilnīgu   un   brīvu   piekļuvi   PASŪTĪTĀJA  un 
Projekta partneru personālam,  grāmatvedības  un  uzskaites  sistēmai  
un  to  pamatojošajiem  reģistriem  un uzskaitei 

4.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt IZPILDĪTĀJA 
sagatavoto PAKALPOJUMU atbilstību šī Līgumā noteiktajām prasībām 
un neatbilstības gadījumā sniegt pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā; 

4.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt IZPILDĪTĀJA 
atbilstoši šī Līguma prasībām izpildīto PAKALPOJUMU un veikt par to 
samaksu; 

4.1.4. Sagatavot Projekta finanšu atskaites atbilstoši subsīdijas līguma 
noteikumiem un nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS un Projekta partneri ir 
atbildīgi par pietiekošas  un  atbilstošas finanšu  un  citas informācijas  
nodrošināšanu  finanšu  atskaites sagatavošanai. 

4.1.5. PASŪTĪTĀJA pienākums ir iesniegt IZPILDĪTĀJAM konsolidēto 
izdevumu pārbaudes atskaiti, kas sagatavota, pamatojoties uz visa 
projekta finanšu atskaites un atsevišķo partneru izdevumu pārbaudes 
atskaitēm. 

 
4.2. IZPILDĪTĀJA pienākumi:  

4.2.1. ievērot šī Līguma noteikumus; 
4.2.2. nodrošināt PASŪTĪTĀJAM konsultācijas par projekta ieviešanas 

izdevumu uzskaiti un izdevumu attiecināšanu 4 (četru) stundu laikā pēc 
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas; 

4.2.3. uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu tā darbībā; 
4.2.4. sniegt PAKALPOJUMU atbilstoši projekta ieviešanas situācijai, pēc 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma; 
4.2.5.  ar projekta ieviešanas komandu vismaz 1 (vienu) reizi ceturksnī 

piedalīties sanāksmēs ar mērķi nodrošināt tiešas konsultācijas; 
4.2.6. sniegt PAKALPOJUMU saskaņā ar saistīto pakalpojumu starptautisko 

standartu Nr. 4400 „Vienošanās veikt iepriekš saskaņotas procedūras 
attiecībā uz finanšu informāciju”, kuru izsludinājusi SGF un SGF  izdoto  
„Profesionālo  grāmatvežu  ētikas  kodeksu”.  Sniedzot 
PAKALPOJUMU, IZPILDĪTĀJAM jābūt neatkarīgam no 
PASŪTĪTĀJA  un Projekta partneriem un jāatbilst Profesionālo 
grāmatvežu ētikas kodeksā noteiktajām neatkarības prasībām; 



4.2.7.  plānot  darbus  tā,  lai  varētu  veikt  efektīvu izdevumu pārbaudi. 
IZPILDĪTĀJS izpilda  Līguma 1.pielikumā   uzskaitītās   procedūras   
(Specifisko   pārbaudes   procedūru   saraksts)   un   ievēro norādītās 
vadlīnijas (Specifisko pārbaudes procedūru izpildes vadlīnijas). 
1.pielikumā noteikto procedūru izpildei nepieciešamie pierādījumi ir 
visa finanšu un nefinanšu informācija, kas ļauj pārbaudīt 
PASŪTĪTĀJA finanšu atskaitē vai partnera izdevumu tabulā norādītās 
izmaksas. IZPILDĪTĀJS ar šīm procedūrām iegūtos pierādījumus 
izmanto par pamatu faktisko konstatējumu atskaites sagatavošanai. 
IZPILDĪTĀJS dokumentē jautājumus, kas ir būtiski, lai nodrošinātu 
pierādījumus faktisko konstatējumu atskaitei un pierādījumus, ka darbs 
veikts atbilstoši SSPS Nr. 4400 un šim Līgumam. 

4.2.8.  sagatavot atskaites par izdevumu pārbaudi tādā veidā, lai tajos būtu 
pietiekoši detalizēti aprakstīti uzdevuma mērķis, saskaņotās procedūras 
un faktiskie konstatējumi, un lai ļautu PASŪTĪTĀJAM un Kopīgajai 
vadības iestādei izprast IZPILDĪTĀJA veikto procedūru būtību un 
apmēru un IZPILDĪTĀJA atskaitē sniegtos faktiskos konstatējumus. 

 
4.3. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādām 
grūtībām šī Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu 
PAKALPOJUMA veikšanu un Līguma izpildi. 
4.4. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo 
Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas 
jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties šajā Līgumā minēto pienākumu 
izpildi. 
4.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un atzinis tos 
par saistošiem un izpildāmiem. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā atrodas 
pietiekami daudz darbinieku un nepieciešamo materiālo resursu, kā arī citu līdzekļu, 
lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus šajā Līgumā noteiktos pienākumus. 
4.6. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē 
otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību 
izpildi, termiņš otras Puses saistību izpildei tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto 
laikposmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes 
termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību 
izpildes nokavējuma faktu. 

 
5. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas 

5.1. Šī Līguma izpildei katra Puse nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru 
pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma izpildei, tai skaitā pārbaudīt PAKALPOJUMU, 
informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi. 
5.2. PASŪTĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: ........................, Latgales reģiona attīstības 
aģentūras nozīmētais pārstāvis:.............., Polockas pilsētas izpildkomitejas nozīmētais 
pārstāvis:.............., Utenas novadpētniecības muzeja nozīmētais pārstāvis:............... 
5.3. IZPILDĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: ..................... 
5.4. Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) 
darba dienu laikā. 
5.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot 
tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek 
uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo 
e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja 



paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir 
saņemts 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek 
nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm. 
5.6. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA izpildei apņemas nodrošināt profesionālu 
kvalificētu personālu un ekspertus, kas norādīts tā Piedāvājumā. Ja tādu iemeslu dēļ, 
kas atrodas ārpus IZPILDĪTĀJA ietekmes (piemēram, darbinieka slimība), rodas 
nepieciešamība atsaukt vai aizstāt Piedāvājumā norādīto personālu, IZPILDĪTĀJS 
nekavējoties nodrošina citu personu ar pielīdzināmu vai augstāku kvalifikāciju, 
iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. 
5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, norādot iemeslus, noraidīt IZPILDĪTĀJA piedāvāto 
personu un pieprasīt IZPILDĪTĀJAM nodrošināt citu, kurai ir PASŪTĪTĀJAM 
pieņemama kvalifikācija un pieredze. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina 
noraidītā darbinieka aizstāšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 
pieprasījuma par citas personas nodrošināšanu saņemšanas dienas. 
 

6. Līguma izpilde 
6.1. IZPILDĪTĀJS ir izpildījis šī Līguma saistības pēc šajā Līgumā un tā pielikumos 
norādītā PAKALPOJUMA izpildes atbilstoši šī Līguma 2.1.punktā noteiktajiem 
nodošanas termiņiem un pieņemšanas, ko apliecina Pušu parakstīti pieņemšanas – 
nodošanas akti. 
6.2. PASŪTĪTĀJS, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Polockas pilsētas 
izpildkomiteja un Utenas novadpētniecības muzejs ir izpildījuši šī Līguma saistības 
pēc šī Līguma 3.punktā noteikto maksājumu veikšanas. 
 

7. Pušu atbildība 
7.1. IZPILDĪTĀJS veic PAKALPOJUMU šajā Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā 
un atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 
7.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka PAKALPOJUMU veiks rūpīgi, profesionāli un 
prasmīgi. IZPILDĪTĀJS apņemas novērst jebkuru neatbilstību ar noteikumu, ka 
PASŪTĪTĀJS rakstveidā informē IZPILDĪTĀJU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.  
7.3. Līguma 2.1. vai 2.2. punktā paredzētā termiņa neievērošanas gadījumā, 
IZPILDĪTĀJS apņemas maksāt līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā 
no Līguma 3.1.punktā norādītas Līguma summas par katru nokavēto dienu.  
7.4. Līgumsoda samaksa šī Līguma 7.3.punktā norādītajā gadījumā neatbrīvo 
IZPILDĪTĀJU no tā saistību pilnīgas izpildes. 
7.5. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no 
atbildības par veikto PAKALPOJUMU kvalitāti.  
7.6. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz šo Līgumu sakarā ar šī Līguma 11.3.1. vai 
11.3.3.punktā minētajiem apstākļiem, kā arī ja IZPILDĪTĀJS atkāpjas no šī Līguma 
bez tiesiska pamata, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā 
no līgumcenas. 
7.7. Katrs Projekta partneris ir individuāli atbildīgs par savu izdevumu pārbaudi, ko 
veic ārējs IZPILDĪTĀJS. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par visu partneru izdevumu 
pārbaudes atskaišu apkopošanu, visa Projekta finanšu atskaišu sagatavošanu un 
iesniegšanu IZPILDĪTĀJAM pārbaudes veikšanai. 
7.8. PASŪTĪTĀJS, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Polockas pilsētas 
izpildkomiteja un Utenas novadpētniecības muzejs ir atbildīgi par maksājumu 
veikšanu to budžetā paredzētajā apmērā, kas ir atrunāts Līguma 3.1.apakšpunktā. 
Viens Projekta partneris vai PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par citu partneru saistību 
izpildi. 



 
 

8. Konfidencialitātes nosacījumi  
8.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma 
Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām 
personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

 
9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1.  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 robežās).  
9.2.  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.  
9.3.  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. 

10. Strīdu izskatīšanas kārt ība 
10.1. Puses domstarpības, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina 
vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā. 
10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos 
normatīvos aktus.  
10.3. Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo tos no saistību, kas noteiktas šajā 
Līgumā, izpildes. 
 

11. Noslēguma noteikumi 
11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un darbojas līdz 
saistību pilnīgai izpildei.  
11.2. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā. 
Grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie kļūst 
par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
11.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju rakstisku paziņojumu izbeigt šo 
Līgumu, ja: 

11.3.1. IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma noteikumus un neveic 
PAKALPOJUMU atbilstoši šī Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA 
norādījumiem (norādījumiem jābūt izteiktiem rakstveida formā); 

11.3.2. ir stājies spēkā tiesas spriedums par IZPILDĪTĀJA atzīšanu par 
maksātnespējīgu; 

11.3.3. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina piedāvātā personāla un ekspertu 
piedalīšanos PAKALPOJUMU izpildē un nevar nodrošināt atbilstošas 
kvalifikācijas speciālistu iesaistīšanu šī Līguma izpildē 5 (piecu) darba 
dienu laikā. 



 
11.4. 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. 
11.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu 
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu 
pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
11.6. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu 
paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, 
tālruņa, 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 Līgumā esošo informāciju par 
otru Pusi.  
11.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums 
paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina 
Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 
11.8 Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un 
izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
11.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 24 (divdesmit četrām) lapām, tai skaitā tā 
1.pielikums uz 19 (deviņpadsmit) lapām, un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar 
vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. 
 

 
12. Pušu rekvizīti  

PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TREL2X 
Konts: LV 

 IZPILD ĪTĀJS: 
 
Vienot.Reģ.Nr. _________________ 
___________________________ 
________________________________ 
 
Banka: ___________________________ 
Kods: ____________________________ 
Konts: ___________________________ 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 _______________________ 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /_____________/ 
z.v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Līguma Nr.____ 
1.pielikums 



 
Tehniskā specifikācija 

 
Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, 
administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar 
Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 
 
<Izpildītāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās 
<pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta 
nosaukums> pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, 
 
vienojas par šādu PAKALPOJUMA tehnisko specifikāciju: 
 
 
Tiks papildināts atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētā pretendenta  
Piedāvājumam. 

” 
 
 
 


