LĪGUMS
Par jaunatnes lietu speciālistu apmācībām
Rīgā

2014.gada ___._________________

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), tās valsts sekretāra
vietnieka – Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktora, valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja Elmāra Martinsona personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Izglītības
un zinātnes ministrijas 2014.gada 6.marta rīkojumu Nr. 09 – 07/114, no vienas puses
un
Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK (turpmāk –
Izpildītājs), tās direktora Eduarda Kobiļuka personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz
Izpildītāja nolikumu, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi attiecīgi arī – Puses vai Puse, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā organizētā iepirkuma
„Jaunatnes lietu speciālistu pieredzes apmaiņas un apmācību semināru organizēšanas
pakalpojumi” (identifikācijas Nr. 2014/11/B) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk
– Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) sniegt jaunatnes lietu speciālistu
pieredzes apmaiņas un apmācību semināru organizēšanas pakalpojumus (turpmāk –
Pakalpojumi).
1.2. Līguma 1.1.punktā minētie pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līgumcena un tās samaksas kārtība
2.1. Līgumcena saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ir EUR 11762,40 (vienpadsmit
tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro un 40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās par 1 (vienu) vienību ir ietvertas visas ar
Līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās
vērtības nodokli, Izpildītāja administratīvās izmaksas, neparedzētie izdevumi, kas
nepieciešami Pakalpojuma pilnīgai izpildei, Izpildītāja darbaspēka izmaksas, piesaistīto
pasniedzēju atalgojums u.c. Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas par 1 (vienu) vienību ir
fiksētas un tās nekādā gadījumā nevar tikt paaugstinātas.
2.3. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Tehniskās
specifikācijas 2.6.2.apakšpunktu. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
bankas kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu
uz Izpildītāja bankas kontu.
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3. Līguma termiņš un nosacījumi
3.1. Līguma izpildes termiņš ir 2016.gada 31.decembris. Līguma ietvaros Izpildītājs
organizē Tehniskās specifikācijas 1.1. un 1.2.punktā noteikto uzdevumu izpildi 2014.,
2015. un 2016.gadā.
3.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz, ievērojot Tehniskās specifikācijas un Ministru
kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1047 „Jaunatnes lietu speciālistu
apmācības kārtība” prasības.
3.3. Tehniskās specifikācijas 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3. un 2.6.1.apakšpunktā norādīto
programmas saturu, pasniedzēju sarakstu, apmācību semināru novērtējuma anketas
paraugu un saturisko atskaiti par apmācību programmas īstenošanas gaitu ar tai
pievienotajiem dokumentiem Pasūtītājs izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to
saņemšanas un saskaņo tos vai motivēti noraida, par ko Līguma 3.4.1.apakšpunktā
norādītā Pasūtītāja kontaktpersona elektroniski informē Līguma 3.4.2.apakšpunktā
norādīto Izpildītāja kontaktpersonu. Pasūtītāja konstatētos trūkumus Izpildītājs novērš
bez papildus samaksas 3 (trīs) darba dienu laikā.
3.4. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuri ir pilnvaroti
parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus un kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi
un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
3.4.1.

Pasūtītāja kontaktpersonas ir:

3.4.1.1.valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
direktore Līga Lejiņa: tālrunis: 67047766; e-pasts: liga.lejina@izm.gov.lv, kura ir
pilnvarota parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus;
3.4.1.2.Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente
Līva Krieva: tālrunis 67047952; e-pasts: liva.krieva@izm.gov.lv, kura nodrošina Līguma
izpildes koordinēšanu un savlaicīgu informācijas apmaiņu;
3.4.2. Izpildītāja kontaktpersona
e-pasts: marita@universalservices.lv.

ir

Marita

Bogotā:

tālrunis:

67225211;

3.5. Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja, tai skaitā Līguma 3.4.1.apakšpunktā
norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas, rakstveidā vai elektroniski sniegtos norādījumus
attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tie nav pretrunā Līgumam un Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstveida vai
elektroniska pieprasījuma iesniegšanas no Pasūtītāja, tai skaitā Līguma 3.4.1.apakšpunktā
norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas, sniegt Pasūtītājam informāciju un paskaidrojumus
par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.
4. Līguma grozīšanas kārtība un kārtībā kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma un
līguma izbeigšana
4.1. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
4.2. Līgumu var grozīt tikai tad, ja Līguma grozījumi ir nebūtiski. Līguma grozījumu
būtiskums tiek izvērtēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un publisko iepirkumu
jomā kompetentu iestāžu izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem un vadlīnijām.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas viens no šādiem
nosacījumiem:
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4.3.1. Izpildītājs ilgāk par 5 (piecām) darba dienām kavē Tehniskās specifikācijas
2.1.punktā norādīto dokumentu un informācijas iesniegšanu vai 3 (trīs) darba dienu laikā
nenovērš tajā konstatētos trūkumus;
4.3.2. Izpildītājs apmācību īstenošanā neievēro ar Pasūtītāju saskaņoto apmācību
programmu un/vai apmācību īstenošanā piesaista pasniedzējus, kuru piesaiste nav
saskaņota ar Pasūtītāju;
4.3.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi,
kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem
vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma, tai skaitā, ja
Izpildītājam netiek izsniegta vai tiek anulēta licence neformālās izglītības programmas
īstenošanai;
4.3.4.

Izpildītājs atkārtoti pārkāpj Līguma 3.2. vai 3.5.punktu.

4.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs ilgāk par
10 (desmit) darba dienām pārkāpj Līguma 2.3.punktā noteikto Pakalpojuma apmaksas
termiņu.
4.5. Puse par atkāpšanos no Līguma saskaņā ar Līguma 4.3. vai 4.4.punktu ierakstītas
vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā paziņo otrai
Pusei.
4.6. Ja Līguma 4.5.punktā minētais paziņojums nosūtīts ierakstītas vēstules veidā,
uzskatāms, ka Izpildītājs to ir saņēmis septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ja
paziņojums nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā – otrajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
4.7. Pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar Līguma 4.6.punktu Pusei 5 (piecu) darba
dienu laikā jānovērš Līguma atcelšanas pamats, par to ierakstītas vēstules veidā vai ar
drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā informējot otru Pusi. Ja Puse
5 (piecu) darba dienu laikā nenovērš Līguma atcelšanas pamatu, Līgums uzskatāms par
izbeigtu ar brīdi, kad Puse saskaņā ar Līguma 4.6.punktu ir saņēmusi paziņojumu par
atkāpšanos no Līguma.
4.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja šajā Līgumā ietverto
Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja
finansējuma samazinājumu. Par atkāpšanos no Līguma, pamatojoties uz Līguma
4.8.punktu, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu
elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā. Paziņojuma saņemšanas brīdis tiek
noteikts saskaņā ar Līguma 4.6.punktu, un Līgums uzskatāms par izbeigtu 1 (vienu)
mēnesi pēc paziņojuma saņemšanas. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma
4.8.punktu, Pasūtītājam Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā ir pienākums veikt samaksu
par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par
otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā
arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai
bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
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5.2. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 2.3.punktā
noteikto samaksas termiņu, 0,1 % (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti)
no laikā nesamaksātās summas.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, ja Izpildītājs pārkāpj Tehniskās
specifikācijas 2.1.1.apakšpunktā noteikto termiņu Tehniskās specifikācijas
2.1.1.apakšpunktā noteikto dokumentu un informācijas iesniegšanai, 0,1% (viena
procenta desmitdaļa) apmērā no maksas par 10 (desmit) semināru organizēšanu, kas tiek
iegūta, reizinot Finanšu piedāvājumā norādīto maksu par 1 (vienu) vienību ar
10 (desmit), bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no maksas par 10 (desmit) semināru
organizēšanu.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
5.5. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 4.3.punktu vienpusēji atkāpjas no Līguma,
uzskatāms, ka ar Līgumu uzņemtās saistības no Izpildītāja Puses nav izpildītas, un
Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas.
Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību no Izpildītāja puses, un zaudējumi ir atlīdzināmi
papildus.
5.6. Ja kāda no Pusēm saskaņā ar Līguma 5.2. vai 5.5.punktu pieprasa no otras Puses
līgumsodu, Pusei ir pienākums to apmaksāt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina
saņemšanas brīža. Rēķina saņemšanas brīdis tiek noteikts saskaņā ar Līguma 4.6.punktu.
5.7. Puses nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas
varas apstākļi, par kuru tiek atzīts notikums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.7.1.

no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

5.7.2.

kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

5.7.3.

kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;

5.7.4.

kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
6. Citi noteikumi

6.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts kāds no Līgumā minētajiem e-pastiem, tālruņiem,
adresēm vai citiem rekvizītiem, kā arī ja tiek mainīta Līguma 3.4.punktā norādītā
kontaktpersona, Puse par to 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse
neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas
saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
6.2. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses noregulē pārrunu ceļā, bet
gadījumos, kad vienošanās netiek panākta 20 (divdesmit) darba dienu laikā – Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
6.3. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
6.4. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to saistību pārņēmējiem.
6.5. Līgums sastādīts uz 9 (deviņām) lapām, ko veido Līguma pamatteksts uz 5 (piecām)
lapām, Tehniskā specifikācija (1.pielikums) uz 3 (trim) lapām un Finanšu piedāvājums
(2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas, divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir
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vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs
eksemplārs Pasūtītājam.
7. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes
ministrija
Reģ. Nr. 90000022399
Adrese: Vaļņu iela 2,
Rīga, LV-1050
e-pasts: izm@izm.gov.lv
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase,
Konta Nr.: LV09TREL2150170103000

Izpildītājs:
Profesionālās pilnveides un profesionālās
tālākizglītības iestāde BVK
Reģ. Nr. 40103390359
Adrese: Ceriņu iela 36-19,
Jūrmala, LV-2015
e-pasts: info@macibuiestade.lv
Norēķinu rekvizīti:
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle,
Konta Nr.: LV55NDEA0000083066676

____________________________
E. Martinsons

______________________________
E. Kobiļuks
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