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LĪGUMS Nr. 8.11/148 

par pedagogu mācībām projekta „Globālās skolas: EYD 2015” 

 Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros  

Rēzeknē                                                          2016.gada 24.februārī 

Rēzeknes novada pašvaldība, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un biedrība „Izglītības 

attīstības centrs”, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk 

arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Pedagogu mācības projekta „Globālās skolas: 

EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP 2016/3), 

turpmāk – IEPIRKUMS, rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk – LĪGUMS. 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs ar saviem resursiem, darbiniekiem un materiāliem 

nodrošina pedagogu mācības projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-

NSAED/2014/1#188450345# ietvaros, darba uzdevumā noteiktajām prasībām (Līguma 

pielikums Nr.1), saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.2), turpmāk – 

PAKALPOJUMS. 

1.2.  Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem, darba uzdevumam (Līguma 

pielikums Nr.1) un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2). 

1.3.  Pakalpojuma izpildes vieta tiek noteikta Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 

95A, Rēzekne, LV-4601. 

2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 

2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 7840,80 (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro,          

80 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) summa – EUR 1360,80 

(viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro, 80 centi). Līguma kopējā summa, neieskaitot PVN – 

EUR 6480,00 (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro,    00 centi).  

2.2.    Samaksa par papildus Pakalpojumiem, kas nav paredzēti Līgumā, netiek veikta. 

2.3.    Līguma darbības laikā Pakalpojuma cenu nedrīkst paaugstināt. 

3. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

3.2. Izpildītājs apņemas uzsākt Pakalpojuma sniegšanu 2016.gada februārī un pabeigt 

Pakalpojuma sniegšanu līdz 2017.gada decembrim.  

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1.   Pasūtītājs: 

4.1.1. samaksā par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem sniegto un Pasūtītāja pieņemto 

Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.1.2. nodrošina savlaicīgu Pakalpojuma pieņemšanu; 

4.1.3. pieprasa speciālistu nomaiņu, ja rodas pamatotas pretenzijas par mācību kvalitāti; 

4.1.4. atbildīgā persona, kura koordinē Līguma izpildi no Pasūtītāja puses. 

4.2.   Izpildītājs: 

4.2.1.ar saviem resursiem sniedz kvalitatīvu Pakalpojumu, t.i. nodrošina pedagogu mācības 

projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros; 

4.2.2.novērš Līgumā noteiktajā kārtībā noformētajā aktā fiksētos trūkumus; 

4.2.3.nomaina speciālistu pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma; 

4.2.4.ievēro Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz 

Pakalpojuma sniegšanas kārtību un kvalitāti; 

4.2.5.nodrošina Pakalpojuma sniegšanu noteiktajā termiņā; 

4.2.6.nav tiesīgs nodot Līgumā noteikto pienākumu izpildi trešajām personām; 

4.2.7.atbildīgā persona, kura koordinē Līguma izpildi no Izpildītāja puses.  

4.3. Puses ievēro Līguma izpildes un Pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūtās informācijas 

konfidencialitāti, neizpaužot šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumus. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku, gan uz mutisku, 
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gan uz elektroniski saņemto informāciju, kā arī uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no 

informācijas nodošanas veida, laika un vietas.  

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Maksājumi par sniegto Pakalpojumu tiek veikti 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina ar 

pievienotu abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu saņemšanas. Norēķini tiek veikti 

pēc Pakalpojuma sniegšanas katrā atsevišķā periodā (daļā). 

5.2.   Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu Izpildītāja bankas 

kontā. 

5.3.   Līguma izpildes termiņam beidzoties vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses 

noformē un apstiprina savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Puses fiksē katras Puses 

faktiski izpildītās un neizpildītās saistības. 

6. SNIEGTĀ PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANA 

6.1.   Pakalpojuma sniegšana tiek apstiprināta ar abpusēji parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu, 

turpmāk – AKTS. 

6.2.   Ja Pakalpojuma pieņemšanas gaitā tiek konstatēts, ka Pakalpojums sniegts nekvalitatīvi, 

neatbilstoši Līguma noteikumiem, Akts netiek parakstīts līdz trūkumu pilnīgai novēršanai.  

6.3.   Izpildītājs novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus noteiktajā termiņā. 

6.4.   Pakalpojums uzskatāms par pieņemtu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu, saskaņā ar 

Līguma 6.1.punktu. 

7. PAKALPOJUMA KVALITĀTE 

7.1.   Pakalpojuma kvalitātei jāatbilst Līguma noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

7.2.   Pakalpojums atzīstams par neatbilstošu Līguma noteikumiem arī gadījumos, ja par 

Pakalpojumu sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija 

vai tā nav sniegta vispār, vai arī tas rada vai var radīt zaudējumu Pasūtītājam. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.  

8.2. Ja Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojuma sniegšanu Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, tas 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto 

dienu. 

8.3.   Ja Pasūtītājs neveic samaksu par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem sniegto 

Pakalpojumu Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no 

kopējās Līguma summas par katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, pamatojoties uz 

Izpildītāja iesniegto rēķinu. 

8.4.   Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. 

8.5.   Puses atlīdzina viena otrai ar savu darbību vai bezdarbību nodarītos zaudējumus. 

8.6.   Ja Izpildītājs nav novērsis Līguma 6.2.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītāja pretenzijā 

norādītos trūkumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto 

rēķinu. 

8.7.   Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma 

summas gadījumā, ja pēc Līguma parakstīšanas tas vienpusējā kārtā atkāpjas no Līguma, vai 

ja Līgums tiek izbeigts sakarā ar Līguma saistību nepildīšana no  Izpildītāja puses.  

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.   Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Par 

nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē uzskatāmi kara apstākļi, streiki, blokādes, 

dabas stihijas, valsts institūciju rīkojumi un pavēles, kā arī citi apstākļi, kurus Puses nevar 

ietekmēt.  

9.2.   Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līguma darbība tiek apturēta un turpinās pēc   

nepārvaramas varas apstākļu novēršanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi 

otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā 

noteiktie saistību izpildes termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie 
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nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma saistību izpildi, bet ne ilgāk par                

30 (trīsdesmit) dienām. 

9.3.   Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst. 

9.4.   Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienām, Puses ir tiesīgas 

vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas 

iepriekš. 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

10.1. Ja viena no Pusēm ir pārkāpusi kādu Līguma noteikumu, otrai Pusei ir tiesības iesniegt 

rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata 

par pārkāptu. 

10.2. Puses vienojas, ka jebkura no Līguma izrietoša nesaskaņa vai strīds tiek izskatīts saskaņā ar 

Latvijas Republikas Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, sarunu 

ceļā, Pusēm vienojoties. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas 

Latvijas Republikas tiesā. 

10.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms izpildes termiņa beigām, savstarpēji rakstveidā par to 

vienojoties. 

10.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju  

10 (desmit) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja: 

10.4.1. Pakalpojums tiek sniegts nekvalitatīvi, vai neatbilstoši Līguma noteikumiem; 

10.4.2. Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vairāk kā 3 (triju) darba dienu 

laikā no Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa;  

10.4.3. Līguma darbības laikā Izpildītājs paaugstina Pakalpojuma cenas. 

10.5. Līguma 10.4.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski 

sniegto kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu. 

10.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs neveic samaksu par 

kvalitatīvu Līguma noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu 20 (divdesmit) darba dienas pēc 

Līguma 5.1.punktā noteiktā samaksas termiņa. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pušu pārstāvjiem tos 

parakstot, un no to parakstīšanas brīža kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

11.2. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

11.3. Puses 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas vai citu rekvizītu 

izmaiņām. 

11.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.  

11.5. Līguma pielikumi: 

11.5.1.Pielikums Nr.1 „Darba uzdevums un instrukcija pretendentiem” uz 3 (trim) lapām; 

11.5.2.Pielikums Nr.2 „Piedāvājums Iepirkumā” uz 3 (trim) lapām. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

 


