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LĪGUMS Nr. _____ 
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi 

 
Daugavpilī,       2014. gada 21.jūlij ā  

   
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 „Linearis” , reģistrācijas Nr.41203019463, juridiskā adrese K.Barona iela 59/61, Rīga, LV-
1001, prokūristes Nadeždas Pētersones personā, kura darbojas uz prokūras pamata (turpmāk 
tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, atsevišķi – Puse, 
saskaņā ar publiskā iepirkuma „Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi” ID.Nr. LPR/2014/11, 
(turpmāk tekstā - iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - LĪGUMS. 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas savlaicīgi nodrošināt kvalitatīvus rakstiskus 
tulkojumus (turpmāk– Tulkojums/-i) PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līguma un tā 1.pielikuma 
noteikumiem. 
 

2. PUŠU SAISTĪBAS 
2.1. IZPILDĪTĀJA saistības: 
2.1.1. IZPILDĪTĀJS atbild par Tulkojumu kvalitāti. IZPILDĪTĀJS garantē, ka veiktie Tulkojumi 
būs precīzi, pilnībā atbildīs PASŪTĪTĀJA iesniegtajam tulkojamā materiāla oriģinālam; 
2.1.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Tulkojumus veiks darbinieki ar tulka/tulkotāja kvalifikāciju, 
zināšanām un pieredzi; 
2.1.3. IZPILDĪTĀJAM aizliegts jebkādā veidā izplātīt vai izmantot tulkojamo materiālu vai to 
saturu, izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana tiek prasīta Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. IZPILDĪTAJAM ir jāievēro Autortiesību likuma 
nosacījumi; 
2.1.4. saskaņā PASŪTĪTĀJA pasūtījumu, IZPILDĪTĀJS nosūta rakstiskus Tulkojumus 
PASŪTĪTĀJAM elektroniski rediģējamā teksta formātā (ja Puses nav vienojušas savādāk) uz tā 
e- pasta adresi un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma izdrukātā veidā; 
2.1.5. IZPILDĪTĀJS kvalitatīvi veic Tulkojumus un PASŪTĪTĀJAM tos nogādā saskaņā ar 
Līguma 2.1.4.apakšpunktā minēto kārtību, ievērojot termiņu, pieņemot, ka rakstisku tulkojumu 
veikšanas standarta apjoms vienā dienā ir 8 (astoņas) lappuses ar rakstu zīmju skaitu (tajā skaitā 
atstarpēm) vienā lappusē 1800 (viens tūkstotis astoņi simti), bet steidzamības gadījumā 
PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas norādītajā apjomā, kas pārsniedz 8 (astoņas) lappuses (1800 
zīmes vienā lappusē, ieskaitot atstarpes) vienas dienas laikā; 
2.1.6. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas bez maksas novērš Līguma 
2.2.3.apakšpunktā minētās kļūdas piegādātajā Tulkojumā. 
 
2.2. PASŪTĪTĀJA saistības: 
2.2.1. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona Tulkojamos materiālus nosūta elektroniski 
IZPILDĪTĀJAM uz e-pastu vai pēc nepieciešamības iesniedz personiski; 
2.2.2. pēc Tulkojumu saņemšanas PASŪTĪTĀJS pārbauda veiktā rakstiskā tulkojuma atbilstību 
Līguma prasībām un oriģinālam. Ja PASŪTĪTĀJS akceptē Tulkojumu atbilstību izvirzītajām 
prasībām, Puses paraksta nodošanas– pieņemšanas aktu, ar kuru tiek apstiprināta veiktā 
Tulkojuma izpilde un, kas ir par pamatu rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai; 
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2.2.3. PASŪTĪTĀJS, konstatējot kļūdas IZPILDĪTĀJA piegādātajā Tulkojumā, neparaksta 
nodošanas- pieņemšanas aktu un informē par kļūdām IZPILDĪTĀJU, 3 (trīs) darba dienu laikā 
nosūtot motivētu pretenziju uz IZPILDĪTĀJA e-pastu; 
2.2.4. vairākkārtēju Līguma 2.2.3.apakšpunktā minēto kļūdu gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir 
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM. 
 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 40000,00 (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez 
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk –Līguma summa). PVN tiek aprēķināts 
un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. PASŪTĪTĀJAM nav pienākumu 
izlietot visu Līguma summu. 
3.2. Līguma summā ir ietvertas visas Līguma 1.punktā minētā Tulkojumu pakalpojuma izmaksas 
saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām. 
3.3. Līguma 1.pielikumā noteiktajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tulkojumu 
veikšanu, tajā skaitā Tulkojumu saņemšana no PASŪTĪTĀJA un nogādāšana PASŪTĪTĀJAM, 
darbaspēka un kancelejas izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo 
atļauju iegūšanai no trešajām personām, kā arī citas ar Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi 
saistītas izmaksas. 
3.4. Tulkojumu detalizēts izcenojums norādīts Līguma 1.pielikumā. 
3.5. Ja IZPILDĪTĀJS saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieprasījumu veicis Tulkojumu valodā vai no 
valodas, kas nav minēta Līguma 1.pielikumā, IZPILDĪTĀJS nosūta PASŪTĪTĀJAM vēstuli, 
kurā, izmantojot vienotas valodu grupas kā kritēriju, tā norāda, kurai no Līguma 1.pielikumā 
uzskaitītajām valodām attiecīgā valoda pielīdzināma. Izrakstot rēķinu, tiek piemērots 
pielīdzinātās valodas izcenojums. 
3.6. Pēc katra Tulkojuma pieņemšanas PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM atbilstoši 
IZPILDĪTĀJA iztulkoto lappušu skaitam (viena lappuse ietver 1800 tipogrāfiskās zīmes, tajā 
skaitā atstarpes) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajām cenām. 
3.7. Par līdzīgu dokumentu tulkošanu, izmantojot datorizēto tulkošanas programmu, atkārtojumu 
gadījumā IZPILDĪTĀJS piemēro atlaidi ne mazāk kā 20 (divdesmit) % apmērā par dokumentu 
saskaņā ar attiecīgajām Līguma 1.pielikumā norādītajām cenām par 1 (vienu) lpp. Par līdzīgu 
dokumentu uzskatāms tāds, kurā tulkojamais materiāls atkārtojas vismaz 50 (piecdesmit) % 
apmērā salīdzinājumā ar iepriekš tulkotajiem dokumentiem. 
3.8. Par IZPILDĪTĀJA veikto Tulkojumu PASŪTĪTĀJS samaksu veic ar pārskaitījumu uz 
IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas- pieņemšanas 
akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 
 
 

4. PUŠU ATBILDĪBA 
4.1. Par Līguma 2.1.5.apakšpunktā norādīto Tulkojumu veikšanas termiņa nokavējumu 
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) par katru 
atsevišķo gadījumu. Laiks trūkumu novēršanai saskaņā ar Līguma 2.2.3.apakšpunktu tiek 
ieskaitīts nokavējuma termiņā. 
4.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par LĪGUMĀ minēto saistību savlaicīgu izpildi un par 
zaudējumiem, kuri ir radušies PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA vai tā darbinieku pienākumu 
neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 
 
 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību 
pilnīgai izpildei. Līguma parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 
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5.2. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona pasūta Tulkojumus saskaņā ar atsevišķiem pasūtījumiem 
līdz brīdim, kad PASŪTĪTĀJS saskaņā ar šo Līgumu ir izlietojis Līguma 3.1.apakšpunktā 
minēto Līguma summu vai ir pagājuši 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas 
(atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais). 
5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 
 
 

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina 
pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
6.2. Visas šajā Līgumā minētās saistības Puses izpilda saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem, 
kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
 

7. NEPĀRVARAMA VARA 
7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas kā posts vai nelaime, ko nebija iespējams ne 
paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas. Šāda nepārvarama 
vara ietver sevī notikumus, kas iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 
plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, 
jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles 
robežās). 
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties jāinformē par to otra Puse 
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno 
izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 
raksturojumu. 
7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 2 (diviem) 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 šī Līguma laušanas rezultātā. 
 

8. CITI NOTEIKUMI 
8.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki, vadītāji vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, e-pasta 
adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, 
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. 
8.2. 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 saistību pārņēmējam. IZPILDĪTĀJS rakstiski brīdina PASŪTĪTĀJU par šādu 
apstākļu iestāšanos nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā. 
8.3. Visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra formā) kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu un nepieciešamības gadījumā var kalpot kā pierādījums. 
8.4. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās 
vienošanās pievienojamas Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
8.5. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, 
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
8.7. Līgums sastādīts latviešu valodā pavisam uz 5 (piecām) lapām ar 1.pielikumu uz 1 (vienas) 
lapas, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļas. Līgums ir parakstīti divos identiskos eksemplāros. 
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Viens Līguma eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. Abiem Līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

9. PUŠU REKVIZĪTI  

 
PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 
 

 IZPILD ĪTĀJS: 
SIA „Linearis”  
Reģ. Nr. 41203019463 
K.Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001 
AS „Swedbank” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV84HABA0551004733851 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 prokūriste  
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /Nadežda Pētersone/ 
z.v. 
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1.pielikums 
Līgumam Nr.______ 

Cenas 
 

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 „Linearis” , reģistrācijas Nr.41203019463, juridiskā adrese K.Barona iela 59/61, Rīga, LV-
1001, prokūristes Nadeždas Pētersones personā, kura darbojas uz prokūras pamata (turpmāk 
tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, atsevišķi – Puse, 
 
Nr.p.k. 

Valoda 

No svešvalodas latviešu valodā No latviešu valodas svešvalodā 
Cena par 1 
lpp.*, 
tulkojot 
standarta 
apjomu 
dienā EUR 
(bez PVN) 

Cena par katru 
lpp.*, kas 
pārsniedz 
standarta apjomu 
dienā, ņemot 
vērā steidzamību 
EUR (bez PVN) 

Cena par 1 
lpp.*, 
tulkojot 
standarta 
apjomu dienā 
EUR (bez 
PVN) 

Cena par katru  
lpp.*, kas 
pārsniedz 
standarta apjomu 
dienā, ņemot 
vērā steidzamību 
EUR (bez PVN) 

1 2 3 4 
1.  Latviešu 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.  Angļu 7,00 7,00 7,00 7,00 
3.  Krievu 5,00 5,00 5,00 5,00 
4.  Vācu 8,00 8,00 8,00 8,00 
5.  Lietuviešu 14,00 14,00 14,00 14,00 
6.  Igauņu 10,00 10,00 10,00 10,00 
7.  Franču 7,00 7,00 7,00 7,00 
8.  Norvēģu 20,00 20,00 20,00 20,00 
9.  Zviedru 12,00 12,00 12,00 12,00 
10.  Baltkrievu 8,00 8,00 8,00 8,00 
11.  Somu 11,00 11,00 11,00 11,00 
12.  Poļu 6,00 6,00 6,00 6,00 
13.  Itāļu 6,00 6,00 6,00 6,00 
14.  Spāņu 6,00 6,00 6,00 6,00 
15.  Dāņu 9,00 9,00 9,00 9,00 
16.  Ukraiņu 5,00 5,00 5,00 5,00 
17.  Čehu 6,00 6,00 6,00 6,00 

 
PASŪTĪTĀJS: 
 

  
IZPILD ĪTĀJS: 
 
 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 prokūriste  
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /Nadežda Pētersone/ 
z.v. 

 


