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LĪGUMS Nr._____ 
Apr īkojuma izgatavošana un piegāde Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta Nr.LLIV-306 „Tematisk ā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju 

paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” ietvaros 
 

 

Daugavpilī,       2014. gada 22.aprīlī  

    

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 
 
SIA „Rekl āmas aģentūra „Bulterjers””,  reģistrācijas Nr. 40003286727, juridiskā adrese: Čiekurkalna 
1.līnija 47-5, Rīga, LV-1026, Latvija, Raimonda Zamura personā, kurš darbojas uz statūtu pamata 
(turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Aprīkojuma 
izgatavošana un piegāde” ID.Nr. LPR/2014/7/TV/ERAF, (turpmāk tekstā - iepirkums) rezultātiem,  
 
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem materiālajiem un tehniskajiem 
līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) 
un 2.pielikumā norādītajām cenām izgatavot un piegādāt aprīkojumu tematisko ciemu darbībai (turpmāk 
tekstā saukts – PAKALPOJUMS).  
 
 

2. PAKALPOJUMA nodošanas - pieņemšanas kārt ība 
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMU nodrošināt līdz 2014.gada 21.maijam. 
2.2. PAKALPOJUMA izpildi Puses noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 
2.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta par izpildītu 
PAKALPOJUMU saņemšanas:  
2.3.1. pieņem no IZPILDĪTĀJA PAKALPOJUMU, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz 
vienu tā eksemplāru IZPILDĪTĀJAM; 
2.3.2. vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus, pretenzijas, nepieciešamos papildinājumus un 
labojumus par PAKALPOJUMA izpildi, un iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu pretenziju. Šādā 
gadījumā:  
2.3.2.1. Puses sastāda un paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā uz 
nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļas trūkumu novēršanu un labojumu izdarīšanu tajā atbilstoši 
PASŪTĪTĀJA prasībām un to izpildes termiņiem. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aktā noteiktajos 
termiņos nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā 
daļu; 
2.3.2.2. pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļu 
IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM atbilstoši šī Līguma 2.2.punktam, 
kas veic tā saskaņošanu atbilstoši šī Līguma 2.3. punktā noteiktajai kārtībai. 
2.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar 
papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem attiecībā uz 
nekvalitatīvi sagatavoto PAKALPOJUMU, par kuru atbilstoši šī Līguma 2.3.2.apakšpunktā noteiktajai 
kārtībai ir izvirzītas pretenzijas. 

 
3. Līgumcena un norēķinu kārt ība 

3.1. Līgumcena sastāda EUR 19412.20 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti divpadsmit eiro, divdesmit eiro 
centi), neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 4076.56 (četri tūkstoši septiņdesmit seši eiro, piecdesmit seši 
eiro centi). Līguma summa pavisam kopā sastāda EUR 23488.76 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti 
astoņdesmit astoņi eiro, septiņdesmit seši eiro centi).  
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3.2. Šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā līgumcena ir maksimālā summa, kāda var tikt samaksāta 
IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu.  
3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par PAKALPOJUMU Līguma 3.1.apakšpunktā 
paredzēto summu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 
parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 
3.4. Samaksa par Līgumā noteikto PAKALPOJUMU tiek veikta eiro (EUR), pārskaitot naudu uz 
IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu.  
3.5. 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 pienākumi: 

4.1.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu 
informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA 
atbildīgo darbinieku līdzdalību šī Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no 
PASŪTĪTĀJA puses; 

4.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt IZPILDĪTĀJA sagatavoto 
PAKALPOJUMU atbilstību šī Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus 
komentārus un papildinājumus vai 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. veikt kontroli par šī Līguma izpildi. Šim mērķim var tikt pieaicināti speciālisti un eksperti. 
4.2. IZPILDĪTĀJA pienākumi:  
4.2.1. ievērot šī Līguma noteikumus; 
4.2.2. sadarboties ar PASŪTĪTĀJA projekta vadītāju un pēc PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja 

pieprasījuma sniegt PASŪTĪTĀJA pieprasīto informāciju rakstiski ne vēlāk kā 2 (divu) 
dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja; 

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. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti šī Līguma izpildē 
ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas. 
4.7. 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 un pieņemt PAKALPOJUMU, informēt par šī Līguma izpildi gan 
savu, gan otru Pusi. 
5.2. PASŪTĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: Kristīne Ivanova, tālrunis: 26461457, fakss: 64624300, e-pasta 
adrese: kristine.ivanova@latgale.lv. 
5.3. IZPILDĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: Jānis Ozers, tālrunis: 29209191, e-pasta adrese: 
ozers@bulterjers.lv. 
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 
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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. 
 

6. Līguma izpilde 
6.1. IZPILDĪTĀJS ir izpildījis šī Līguma saistības pēc visu šajā Līgumā un tā pielikumos norādīto 
PAKALPOJUMU izpildes atbilstoši šī Līguma 2.1.punktā noteiktajiem nodošanas termiņiem, to 
saskaņošanas atbilstoši šī Līguma 2.2.punktā noteiktajai kārtībai un pieņemšanas, ko apliecina Pušu 
parakstīti pieņemšanas – nodošanas akti. 
6.2. PASŪTĪTĀJS izpildījis 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. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 2.1. punktu, neievērošanas 
gadījumā IZPILDĪTĀJS apņemas maksāt līgumsodu 0,2 % 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.  
 

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. 
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11.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja: 
11.3.1. IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma noteikumus un neveic PAKALPOJUMU atbilstoši šī 

Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem; 
11.3.2. tam mainījās apstākļi (finansējums, nepieciešamība, utt.). 
 

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, trešajam 
personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
11.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar pielikumiem kopā uz 7 (septiņām) 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: TRELLV22 
Konts: LV30TREL921062902000B 

 IZPILD ĪTĀJS: 
SIA „Rekl āmas aģentūra „Bulterjers””  
Reģ.Nr. 40003286727 
PVN reģ. Nr: LV40003286727 
Čiekurkalna 1.līnija 47-5, Rīga, LV-1026 
Banka: A/S "SEB Banka" 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV14UNLA0002011467728 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Valdes loceklis 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /R.Zamurs/ 
z.v. 
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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 
 
SIA „Rekl āmas aģentūra „Bulterjers””,  reģistrācijas Nr. 40003286727, juridiskā adrese: Čiekurkalna 
1.līnija 47-5, Rīga, LV-1026, Latvija, Raimonda Zamura personā, kurš darbojas uz statūtu pamata 
(turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, 
 
vienojas par šādu PAKALPOJUMA tehnisko specifikāciju: 

N.p.k Tehniskās specifikācijas prasības 

1. Prasības aprīkojumam: 

1.1. 10 izvelkamas teltis ar alumīnija karkasu un metāla savienojuma detaļām.  
Telts izmēri: 3 x 3 metri, augstums no zemes līdz izvelkamajai jumta konstrukcijai ne 
mazāks par 2 m. Telts komplektējas ar tumši zila 250g/m2 PVC auduma jumtu un 3 
(trijiem) sānu aizkariem. Uz viena no aizkariem realizēts grafisks attēls baltā PVC krāsā, 
kura izmērs nepārsniedz 1800 x 1800 mm. Izpildītājam jāizstrādā apdrukai nepieciešamais 
grafiskais fails atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Teltij jābūt nodrošinātai ar ražotāja 
garantiju 2 (divi) gadi no tās piegādes brīža. Garantija neattiecas uz auduma nolietojumu 
un bojājumiem, kas radušies ekspluatācijas laikā ārēju apstākļu iedarbības rezultātā. 
Komplektācijā jāiekļauj papildu aprīkojums – noņemami stiprinājumi telts balstiem, katrai 
teltij 4 gab. 

1.2.  Telts komplektējas ar āra apstākļiem piemērotu tirdzniecības stenda realizācijai 
nepieciešamu saliekamu un viegli pārnēsājamu mēbeļu komplektu: 

a. 10 sakļaujami galdi ar ūdensdrošu virsmu un somu tā pārnēsāšanai un 
uzglabāšanai (ne mazāks par 600 x 1500 x 700 mm h); 

b. 10 sakļaujami (metāls + audums) viegli krēsli ar somu tā pārnēsāšanai 
un uzglabāšanai (t.s. “director chair”), kas paredzēts lietojumam āra 
apstākļos. 

c. 10 ļoti vieglas konstrukcijas un materiāla karogi lietojumam āra 
apstākļos ar papildus oriģinālu stiprinājumu, lai to varētu izvietot virs telts 
fasādes. Konsrukcija, stiprinājumu komplekts, karogs, apdruka, apdrukas 
faila sagatavošana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 

1.4. 10 informācijas stendi 
Stends ir izturīga koka konstrukcija, kas papildus ražotāja apdares materiāla lietojumam ir 
pārklāta ar mitruma izturīgu pārklājumu, lai to varētu droši un ilgstoši lietot āra apstākļos. 
Stends veidots kā sakļaujama „A” konstrukcija ar kvalitatīvām eņģēm augšdaļā un 
papildus fiksatoriem, kā arī ierobežojošo saiti. Abās stenda pusēs iestrādātas 
kompozītmateriāla plāksnes, uz kurām var līmēt reklāmas materiālus. Reklāmas plāksnes 
izmērs ne mazāks kā 750x1100mm. Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju, būs jāpiedāvā 
oriģināldizaina risinājums, kā pie stenda piestiprināt funkcionējošu A4 reklāmmateriālu 
turētāju, kā arī jāpiegādā tas. Visam komplektam (stends + reklāmmateriālu turētājs) 
nepieciešama soma tā uzglabāšanai un transportēšanai ar ērtiem rokturiem un aizdari. 
Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāju, sagatavo vizuālo materiālu (dizains, makets) priekš 
stendiem un veic tā uzdruku atbilstoši piedāvātajam reklāmas plāksnes izmēram. Uz 
stendiem tiks izvietota informācija par tematisko ciemu tīklu. Uzdrukai jābūt krāsainai un 
piemērotai lietošanai āra apstākļos. 
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2. 
Izpildes nosacījumi: 

2.3. Visiem izstrādājumiem to izgatavotājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina 
nepieciešamā projekta obligātā marķējuma (programmas logo, partneru logo, un projekta 
akronīmu un  numuru (Theme villages, Nr. LLIV-306)) izvietošana saskaņā ar šāda 
marķējuma noteikumiem un saskaņojot ar Pasūtītāju. 

2.4. Izmaksās ir jāiekļauj visa Pasūtījuma kopuma piegāde Daugavpilī, ar Pasūtītāju iepriekš 
saskaņotā vietā un laikā. 

 
 
 

 
PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV30TREL921062902000B 

 IZPILD ĪTĀJS: 
SIA „Rekl āmas aģentūra „Bulterjers””  
Reģ.Nr. 40003286727 
PVN reģ. Nr: LV40003286727 
Čiekurkalna 1.līnija 47-5, Rīga, LV-1026 
Banka: A/S "SEB Banka" 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV14UNLA0002011467728 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Valdes loceklis 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /R.Zamurs/ 
z.v. 
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Līguma Nr.____ 
2.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 
 
SIA „Rekl āmas aģentūra „Bulterjers””,  reģistrācijas Nr. 40003286727, juridiskā adrese: Čiekurkalna 
1.līnija 47-5, Rīga, LV-1026, Latvija, Raimonda Zamura personā, kurš darbojas uz statūtu pamata 
(turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, 
 
vienojas par šādām cenām: 

 
Nr.
p.k 

Nosaukums 
 

Vienības 
cena EUR 
bez PVN 

 

Vienīb
u  

skaits, 
gab. 

Cena par visām 
vienībām EUR 

bez PVN 
(vienības cena 

reizināta ar 
attiecīgo vienību 

skaitu) 

PVN 21 
% 

Kopā 
EUR ar 

PVN 

1. Telts 1124.90 10 11249.00 2362.29 13611.29 

2. Galds 289.32 10 2893.20 607.57 3500.77 
 

3. Kr ēsls 69.00 10 690.00 144.90 834.90 

4 Karogs 
lietojams āra 

apstākļos 

171.00 10 1710.00 359.10 2069.10 

5. Inform ācijas 
stends (iesk. 

reklāmmateriālu 
tur ētāju)  

287.00 10 2870.00 602.70 3472.70 

 KOPĀ   19412.20 4076.56 23488.76 

 
PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV30TREL921062902000B 

 IZPILD ĪTĀJS: 
SIA „Rekl āmas aģentūra „Bulterjers””  
Reģ.Nr. 40003286727 
PVN reģ. Nr: LV40003286727 
Čiekurkalna 1.līnija 47-5, Rīga, LV-1026 
Banka: A/S "SEB Banka" 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV14UNLA0002011467728 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Valdes loceklis 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /R.Zamurs/ 
z.v. 

 


