LĪGUMS
Par e-mācību sistēmas izstrādi un uzturēšanu
IZM Līguma Nr. 2-6.1e/2018/22
VISC Līguma Nr. 1-16.4/3
Izpildītāja Līguma Nr. DZC-150318/IZM
Rīgā
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga
pievienošanas datums.
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) tās valsts sekretāres Līgas Lejiņas
personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumiem Nr.
528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, no vienas puses, no vienas puses,
un
Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) tā vadītāja Guntara Catlaka personā, kurš
rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 682 “Valsts
izglītības satura centra nolikums”, no otras puses,
un
SIA “Datorzinību centrs” (turpmāk – Izpildītājs) tās valdes priekšsēdētāja Andra Ķikāna
personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz šīs sabiedrības statūtiem, no trešās puses,
IZM un VISC kopā attiecīgi arī – Puse, Izpildītājs attiecīgi arī – Puse, pamatojoties uz IZM
organizētā iepirkuma “E-mācību sistēmas izstrāde un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM
2017/16/ESF) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, Eiropas
Sociālā fonda 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija
un ieviešana”, 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 8.5.3.
specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā
personāla profesionālās kompetences pilnveidi” ietvaros noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) ar
mērķi nodrošināt e-mācību sistēmas (turpmāk – Sistēma) izstrādi un uzturēšanu:
1. Līguma priekšmets
1.1. IZM un VISC uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.
pielikums), Finanšu piedāvājumu (2. pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (3. pielikums) VISC
2016. gada 29. decembra vienošanās Nr.8.3.2.2/16/I/001, 2016. gada 17. oktobra vienošanās
Nr.8.3.1.1/16/I/002 un 2016. gada 24. novembra vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001 noteikto mērķu
sasniegšanai veikt Sistēmas izstrādi un ieviešanu, kā arī nodrošināt garantijas uzturēšanu un
izmaiņu pieprasījumu realizāciju (turpmāk – Pakalpojumi).
1.2. Līguma 1.1. punktā minētie pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem (turpmāk –
neparedzētie darbi), kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs. VISC risku
par neparedzētiem darbiem uzņemas tikai gadījumā, kad izpildās šādi nosacījumi:
1.3.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu
dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
1.3.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc VISC iniciatīvas, VISC precizējot vai papildinot
Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
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1.3.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek
veikti neparedzētie darbi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma ietvaros kopējā līgumcena par Pakalpojumiem nepārsniedz 41 999 EUR (četrdesmit
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk
– PVN). Kopējo līgumcenu veido:
2.1.1. Sistēmas izstrādes un uzturēšanas izmaksas – 31770,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis
septiņi simti septiņdesmit euro, 0 centi) bez PVN;
2.1.2. definēto izmaiņu pieprasījumu realizācija, ko VISC maksā atkarībā no pieprasīto
izmaiņu realizācijas apjoma atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītajai darbietilpībai
un Finanšu piedāvājuma 3. punktā norādītajai cilvēkstundas likmei;
2.1.3. nedefinēto izmaiņu pieprasījumu realizācija, ko VISC maksā atkarībā no pieprasīto
izmaiņu realizācijas apjoma atbilstoši Finanšu piedāvājuma 3. punktā norādītajai
cilvēkstundas likmei.
2.2. Kopējā līgumcenā ir ietvertas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi
un nodevas, Izpildītāja administratīvās izmaksas, piesaistīto speciālistu atalgojums u.c. Papildu
izmaksas Līguma darbības laikā netiks pieļautas. Neparedzētus izdevumus, kas nepieciešami
Pakalpojumu pilnīgai izpildei saskaņā ar Līgumu, sedz Izpildītājs, izņemot Līguma 1.3.punktā
minēto gadījumu, kad risku par Līgumā neparedzētiem darbiem uzņemas VISC.
2.3. Samaksu par Pakalpojumiem veic VISC šādā kārtībā:
2.3.1. par Līguma 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktā minētajiem Pakalpojumiem:
2.3.1.1. 14089.2 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņdesmit deviņi euro, 2 centi) bez PVN
– no 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana” ietvaros VISC piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, t.sk
10590 EUR (desmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 0 centi) par Līguma
2.1.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un 3499,2 EUR (trīs tūkstoši
četri simti deviņdesmit deviņi euro, 2 centi) par Līguma 2.1.2.apakšpunktā
minētajiem pakalpojumiem;
2.3.1.2. 12922.8 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro, 8 centi)
bez PVN – no 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” ietvaros VISC piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, t.sk 10590 EUR
(desmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 0 centi) par Līguma
2.1.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un 2332.8 EUR (divi tūkstoši
trīs simti trīsdesmit divi euro, 8 centi) par Līguma 2.1.2.apakšpunktā
minētajiem pakalpojumiem;
2.3.1.3. 14478 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro, 0 centi)
bez PVN – no 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās
izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās
kompetences pilnveidi” ietvaros VISC piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, t.sk
10590 EUR (desmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 0 centi) par Līguma
2.1.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un 3888 EUR (trīs tūkstoši
astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 0 centi) par Līguma 2.1.2.apakšpunktā
minētajiem pakalpojumiem.
2.3.2. par Līguma 2.1.3. apakšpunktā minētajiem Pakalpojumiem – atkarībā no tā, kura VISC
īstenotā projekta ietvaros ir veikts izmaiņu pieprasījuma pasūtījums. Nepieciešamības
gadījumā nedefinētā izmaiņu pieprasījuma pasūtījumu ir tiesīga veikt arī IZM. Šādā
gadījumā IZM veic samaksu par attiecīgo realizēto izmaiņu pieprasījumu.
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2.4. Samaksu par Pakalpojumu izpildi VISC vai (Līguma 2.3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā)
IZM apmaksā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas, kas veikts pēc iesniegto nodevumu izvērtēšanas un pieņemšanas. Par
Pakalpojumu izpildi Izpildītājs sagatavo un iesniedz VISC atsevišķus (uz katru projektu
atsevišķi attiecināmus) nodošanas – pieņemšanas aktus un rēķinus:
2.5. Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Par
samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad VISC veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek papildus aprēķināts un piemērots saskaņā ar Pievienotās
vērtības nodokļa likumu.

3. Pakalpojumu izpildes termiņš, vieta un nosacījumi
3.1. Sistēmas izstrādes termiņš (līdz tās ieviešanai produkcijas vidē): 4 (četri) mēneši no iepirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Izmaiņu pieprasījumu realizācijas termiņš: 5 (pieci) gadi no
iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz Līguma summas sasniegšanai (atkarībā no tā,
kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). Garantijas uzturēšanas termiņš: Sistēmai – 2 (divi)
gadi; izmaiņu pieprasījumiem – 1 (viens) gads. Pakalpojumu sniegšanas vieta ir Rīga.
Pakalpojumu izpilde tiek veikta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko piedāvājumu.
3.2. Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Projekta pārvaldības plānu, Programmatūras
prasību specifikāciju un Programmatūras prasību arhitektūru Izpildītājs iesniedz IZM
saskaņošanai 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. IZM šajā punktā minētos
Izpildītāja iesniegtos dokumentus izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā un tos saskaņo vai
elektroniski nosūta Līguma 3.6.3. apakšpunktā norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai savus
iebildumus, kurus Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā novērš un iesniedz dokumentus atkārtoti.
3.3. Līguma 2.4. punktā minētie nodevumi tiek iesniegti kopā ar attiecīgā nodevuma nodošanas –
pieņemšanas aktu, kuru VISC 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta, ja nodevumā nav
konstatēti defekti, vai elektroniski nosūta Līguma 3.6.3. apakšpunktā norādītajai Izpildītāja
kontaktpersonai pretenziju aktu, norādot uz konstatētajiem nodevuma defektiem, kurus
Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš un iesniedz nodošanas – pieņemšanas aktu
atkārtoti.. Ja konstatētie defekti nav novērsti atkārtoti, VISC iesniedz jaunu pretenziju aktu un
nosaka jaunu 5 (piecu) darba dienu termiņu trūkumu novēršanai.
3.4. VISC ir tiesīgs atteikt vai atsaka nodevuma pieņemšanu, ja tiek konstatēts, ka nodevums
neatbilst Līgumam (tai skaitā Tehniskajai specifikācijai vai Tehniskajam piedāvājumam, vai
norādījumiem, kurus IZM vai VISC Izpildītājam ir devis saskaņā ar Līguma 3.8.1.
apakšpunktu) vai ka nodevums ir nepilnīgs. Šādā gadījumā VISC rīkojas Līguma 3.3. punktā
noteiktajā kārtībā.
3.5. Pakalpojums tiek uzskatīts par pilnīgi nepieņemtu, ja IZM izmanto savas Līgumā paredzētās
tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, vai par daļēji nepieņemtu, ja VISC saskaņā ar Līguma
3.3. punktu informē Izpildītāju par nepieciešamību novērst konstatētos defektus.
3.6. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt
Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
3.6.1. IZM pārstāvis – Arvis Mastiņš, tālrunis: 67047761, e-pasts: arvis.mastins@izm.gov.lv;
3.6.2. VISC pārstāvji:
3.6.2.1. attiecībā uz 8.3.1.1. pasākuma projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” –
Liene Millere, tālrunis: 26472290, e-pasts: liene.millere@skola2030.lv;
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3.6.2.2. attiecībā uz 8.3.2.2. pasākuma projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” – Liene Voroņenko, tālrunis: 67350815, e-pasts:
liene.voronenko@832.visc.gov.lv;
3.6.2.3. attiecībā uz 8.5.3. pasākuma projektu “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” – Elīna Kokina, tālrunis: 66051909, e-pasts:
elina.kokina@853.visc.gov.lv.
3.6.3. Izpildītāja pārstāvis –
Andrejs
Andrejs.dubrovskis@dzc.lv.

Dubrovskis,

tālrunis:

29523583,

e-pasts:

3.7. IZM vai VISC ir pienākums:
3.7.1. Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt un apmaksāt Līgumam atbilstošu Pakalpojumus;
3.7.2. sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentāciju, ko Izpildītājs ir pieprasījis
attiecīgajai iestādei elektroniski vai rakstveidā un kas ir nepieciešama Pakalpojumu
veikšanai, ja šāda informācija un dokumentācija ir attiecīgās iestādes rīcībā. Par
termiņu, kādā sniedzama šajā punktā minētā informācija un dokumentācija, Līguma 3.6.
punktā norādītās kontaktpersonas vienojas atsevišķi, bet tas nevar būt īsāks par 5
(piecām) darba dienām un garāks par 10 (desmit) darba dienām.
3.8. IZM un VISC ir tiesības:
3.8.1. rakstveidā vai elektroniski dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma
izpildi, ciktāl tie nav pretrunā Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām, kā arī saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma
izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem. Šajā apakšpunktā noteiktās
tiesības ir pilnvaroti realizēt arī Līguma 3.6. apakšpunktā norādītie pārstāvji;
3.8.2. apturēt Līguma izpildi uz laiku un/vai apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus
šādos gadījumos:
3.8.2.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta
plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to VISC
var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko
VISC gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
3.8.2.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai Ministru
kabineta lēmumu;
3.8.3. aizstāt attiecīgo iestādi ar citu iestādi, ja attiecīgo iestādi reorganizē vai mainās tās
kompetence.
3.9. Izpildītājam ir pienākums:
3.9.1. laikus informēt IZM vai VISC par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma
izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un
pilnīgu izpildi;
3.9.2. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstveida vai elektroniska pieprasījuma iesniegšanas no
IZM vai VISC, tajā skaitā no Līguma 3.6.1. un 3.6.2. apakšpunktā norādītajiem
pārstāvjiem, sniegt attiecīgajai iestādei informāciju un paskaidrojumus par Līguma
izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
3.9.3. Pakalpojumu veikšanā piesaistīt Izpildītāja pieteikumā Iepirkumā norādītos un
iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošus speciālistus: projekta vadītāju Andreju
Dubrovski, kvalificētus Moodle speciālistus Kristu Ķēniņu un Kristapu Vilcānu.
Gadījumā, ja ir nepieciešama minēto speciālistu nomaiņa, nomaiņu rakstveidā saskaņot
ar IZM, iesniedzot iepirkuma nolikumā norādītos dokumentus, kas apliecina no jauna
piesaistītā speciālista atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.
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3.10. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuri sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Līguma
izpildei, un kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma
vērtības vai lielāka, nomaiņu, kā arī vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to
paziņojis IZM un saņēmis IZM rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna
apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
3.11. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojāti vai nozaudēti dati vai arī tiek bojāta Sistēma, vai ir
konstatējama Sistēmas esošās funkcionalitātes pilnīga vai daļēja nepieejamība vai nekorekta
darbība, Izpildītājam ir pienākums veikt bojāto datu un Sistēmas atjaunošanu, izmantojot datus
no IZM veiktās pēdējās datu rezerves kopijas, pilnībā nodrošinot sākotnējo Sistēmas
funkcionalitāti, un segt visus izdevumus, kas radušies datu un Sistēmas atjaunošanas rezultātā.
4. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
4.1. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
4.2. Līgumu var grozīt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumiem, papildus
ņemot vērā publisko iepirkumu jomā kompetentu iestāžu izstrādātos metodiskos norādījumus
un vadlīnijas.
4.3. IZM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
4.3.1. Izpildītājs pārkāpj kādu no Tehniskajā specifikācijā un Projekta pārvaldības plānā
noteiktajiem termiņiem;
4.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas
vai apliecinājumus vai veicis prettiesisku darbību;
4.3.3. Izpildītājs IZM vai VISC nodarījis zaudējumus;
4.3.4. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tajā skaitā Izpildītājs nav sasniedzams
juridiskajā adresē;
4.3.5. ārvalstu finanšu instrumentu vadībā iesaistītā iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta izmaksu korekciju vairāk nekā 25%
(divdesmit pieci procenti) apmērā no līgumcenas vai ārvalstu finanšu instrumenta
vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas
vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts
procenti) apmērā;
4.3.6. ar tiesas lēmumu 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 IZM vai VISC tiesības, kas izriet no Līguma;
4.3.7. nodevums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā
paredzētajā termiņā;
4.3.8. Izpildītājs Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz saskaņošanai Līguma 3.2.
punktā minētos dokumentus vai noteiktajā termiņā nenovērš IZM iebildumus par tiem.
4.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja VISC Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņā nav samaksājis par Līgumam atbilstošiem Pakalpojumiem.
4.5. Puse tiesību atkāpties no Līguma var izlietot, ja kāda no Pusēm iepriekš ierakstītas vēstules
veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā ir tikusi brīdināta par plānoto
atkāpšanos no Līguma, bet otra Puse nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu
5 (piecu) darba dienu laikā pēc šajā punktā noteiktajā kārtībā nosūtītā brīdinājuma saņemšanas.
4.6. Puse par atkāpšanos no Līguma paziņo ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko
parakstu parakstītas vēstules veidā, un Līgums uzskatāms par atceltu, ja otra Puse 2 (divu) darba
dienu laikā ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules
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veidā, papildus elektroniski nosūtot vēstuli Līguma 3.6. punktā norādītajam pārstāvim, neceļ
motivētus iebildumus.
4.7. Ja Līguma 4.5. un 4.6. punktā minētais brīdinājums, paziņojums vai iebildums nosūtīts
ierakstītas vēstules veidā, uzskatāms, ka otra Puse to ir saņēmusi septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā vai otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas ar drošu elektronisko parakstu
parakstītas vēstules veidā.
4.8. Līgums tiek izbeigts arī šādos gadījumos:
4.8.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara;
4.8.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ VISC ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko VISC gribēja izmantot Līguma paredzēto maksājuma
saistību segšanai.
4.9. Līguma 4.8. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu izsūtīšanas dienas (ierakstītā vēstulē vai ar
drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā).
4.10. Līguma izbeigšanas un apturēšanas gadījumā VISC ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā
samaksāt par Pakalpojumiem, par kuriem ar Izpildītāju ir abpusēji parakstīts attiecīgā
nodevuma nodošanas – pieņemšanas akts.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses 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 rezultātā. Šādā gadījumā maksimālais zaudējumu apmērs, ko viena
Puse ir tiesīga pieprasīt no otras Puses, nepārsniedz kopējās līgumcenas apmēru.
5.2. Līguma 5.1. punktā minētais atbildības apmēra ierobežojums netiek piemērots šādiem
zaudējumiem:
5.2.1. zaudējumiem, kas rodas, nepildot vai pārkāpjot Līgumu ļaunā nolūkā vai aiz rupjas
neuzmanības;
5.2.2. zaudējumiem trešo personu prasībās par trešo personu intelektuālā īpašuma vai citu
tiesību pārkāpumu;
5.2.3. par noziedzīga nodarījuma radītiem zaudējumiem;
5.2.4. zaudējumiem, kas rodas, atceļot Līgumu Izpildītāja vainas dēļ;
5.2.5. zaudējumiem, kas rodas, IZM vai VISC izlietojot normatīvajos aktos vai Līgumā
noteiktu tiesību, izņemot gadījumu, ja tiesa atzīst tiesības izlietošanu par apzināti
nepamatotu.
5.3. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja VISC 10 (desmit) darba dienu laikā neizvērtē
attiecīgā Līguma 2.4. punktā minētā nodevuma nodošanas – pieņemšanas aktu, 0,1% (viena
procenta desmitdaļa) apmērā no attiecīgajā nodevumā ietverto Pakalpojumu summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas, vai ja VISC
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
procentiem) no kopējās līgumcenas.
5.4. VISC ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 3.2. punktā noteikto dokumentu
iesniegšanas termiņu vai kādu no Tehniskajā specifikācijā vai Projekta pārvaldības plānā
noteiktajiem termiņiem, vai Līguma 3.3. punktā noteikto termiņu konstatēto nodevuma defektu
novēršanai, 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no attiecīgajā nodevumā ietverto
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Pakalpojumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no
kopējās līgumcenas.
5.5. Līgumsodu saskaņā ar Līguma 5.3. vai 5.4. punktu Puse samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā
no attiecīga rēķina saņemšanas. Rēķina saņemšanas brīdis tiek noteikts saskaņā ar Līguma 5.7.
punktu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.
5.6. Ja Puse par Līguma pārkāpumu vēlas no otras Puses prasīt zaudējumu atlīdzību, Puse pirms
tam ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā
brīdina otru Pusi par Līguma pārkāpumu.
5.7. Ja Līguma 5.6. punktā minētais brīdinājums nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, uzskatāms, ka
Puse to ir saņēmusi septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ja paziņojums nosūtīts ar drošu
elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā – otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
5.8. Pēc brīdinājuma saņemšanas saskaņā ar Līguma 5.7. punktu Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā
jāizbeidz pārkāpums un jānovērš tā radītās sekas, par to ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu
elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā informējot otru Pusi.
5.9. Kopējā IZM un VISC atbildība pret Izpildītāju saskaņā ar Līgumu nepārsniedz kopējo
līgumcenu, ja Līgums tiek atcelts, bet, ja Līgums tiek izpildīts, – 10% (desmit procentus) no
kopējās līgumcenas. Šis nosacījums neierobežo Izpildītāja tiesības prasīt procentus atbilstoši
Civillikuma 1668.4 pantam.
5.10. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas
varas apstākļi, par kuru tiek atzīts notikums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.10.1. no tā nav iespējams izvairīties un tā sekas nav iespējams pārvarēt;
5.10.2. to Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
5.10.3. tas nav radies no Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
5.10.4. tas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.11. Izpildītājs bez maksas nodrošina sniegto Pakalpojumu garantiju atbilstoši Tehniskās
specifikācijas prasībām.
6. Citi noteikumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā 5 (piecus) gadus no
iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz Līguma summas sasniegšanai (atkarībā no tā,
kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).
6.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts kāds no Līgumā minētajiem e-pastiem, tālruņiem, adresēm vai
citiem rekvizītiem, kā arī ja tiek mainīts Līguma 3.6. punktā norādītais pārstāvis, Puse par to 1
(vienas) darba dienas laikā elektroniski 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.
6.3. Izpildītājam savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē IZM par jebkurām
izmaiņām saimnieciskajā darbībā, tai skaitā par reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu
dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, kā arī par saimnieciskās
darbības apturēšanu, maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.
6.4. 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.
6.5. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra instrukcijas Nr. 3
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“Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija
valsts tiešās pārvaldes iestādēs”.
6.6. Puses vienojas neizpaust Līguma izpildes gaitā no otras Puses saņemto informāciju, kurai
attiecīgā Puse tieši un nepārprotami ir noteikusi ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpuma
statusu, izņemot, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu
ministrija vai arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz
to ir likumīgas tiesības.
6.7. IZM un VISC ir tiesības sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām
iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā
noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
6.8. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir noslēdzis autora līgumu ar katru Pakalpojumu
sniegšanā iesaistīto darbinieku, panākot vienošanos, ka saistībā ar Līgumu autors 50
(piecdesmit) gadus no Līguma spēkā stāšanās brīža neizmantos neatsavināmas autora
personiskās tiesības uz darba atsaukšanu un darba neaizskaramību.
6.9. Līgums neierobežo Izpildītāja tiesības piemērot analoģiskus risinājumus citos projektos.
6.10. IZM vai VISC pāriet visas autora mantiskās tiesības (ar tiesībām tās nodot trešajām personām)
uz visiem Līguma izpildes ietvaros radītajiem programmatūras izstrādes darbu rezultātiem,
labojumiem, papildinājumiem, tajā skaitā dokumentāciju. Minētā autortiesību pāreja notiek
automātiski ar brīdi, kad programmatūras izstrādes darbu rezultāti, labojumi vai papildinājumi
ir veikti, VISC tos ir pieņēmis un veicis Līgumā noteiktos maksājumus. Puses vienojas, ka šajā
punktā noteikumi ir spēkā, ciktāl tas nav pretrunā un to neierobežo Līguma 6.11. punktā
noteiktais.
6.11. IZM vai VISC nepāriet Izpildītāja autora mantiskās tiesības, kuras Izpildītājam bijušas jau
pirms Līguma spēkā stāšanās brīža. Šajos gadījumos IZM vai VISC tiek piešķirta licence
(lietošanas tiesības) lietot attiecīgos programmatūras izstrādes darbus, tos modificēt, adaptēt un
jebkādi citādi pārveidot (arī tad, ja šīs funkcijas IZM vai VISC uzdevumā veic trešās personas),
bet bez tiesībām nodot šīs lietošanas tiesības (sublicencēt) trešajām personām.
6.12. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to saistību pārņēmējiem.
6.13. Nepieciešamības gadījumā, interpretējot Līgumu, tā Tehniskajā specifikācijā ietvertajiem
noteikumiem ir noteicoša nozīmē attiecībā pret Tehnisko piedāvājumu.
6.14. Līgums sagatavots uz 144 (viens simts četrdesmit četrām) lapām, ko veido Līguma pamatteksts
uz 9 (deviņām) lapām, Tehniskā specifikācija (1. pielikums) uz 28 (divdesmit astoņām) lapām,
Finanšu piedāvājums (2. pielikums) uz 1 (vienas) lapas, Tehniskais piedāvājums (3. pielikums)
uz 105 (viens simts piecām) lapām, trijos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir
vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram IZM, VISC un Izpildītājam.
7. Pušu rekvizīti
IZM:
Izglītības un zinātnes ministrija
Reģ. Nr. 90000022399
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
e-pasts: pasts@izm.gov.lv
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase, TRELLV22
Konta Nr.: LV09TREL2150170103000

Izpildītājs:
SIA “Datorzinību centrs”
Reģ. Nr. 40003308066
Adrese: Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011
e-pasts: konkursi@dzc.lv
Norēķinu rekvizīti:
A/S „Swedbank”, HABALV22
Konta Nr.: LV23HABA0001408032895

________________
L.Lejiņa

________________
A. Ķikāns
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VISC:
Valsts izglītības satura centrs
Reģ. Nr. 90009115938
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
e-pasts: visc@visc.gov.lv
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase, TRELLV22
Konta Nr.: LV94TREL2150653015000
________________
G.Catlaks
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