VAS līgumu uzskaites Nr.06-15/1

Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. ________________

PAKALPOJUMA LĪGUMS
“Kafijas paužu nodrošināšana Valsts administrācijas skolas vajadzībām, piemērojot zaļā
iepirkuma principus”
Rīgā, 2019. gada 2. janvārī
Valsts administrācijas skola, reģistrācijas Nr. 90000028156, adrese: Raiņa bulvāris 4, LV-1050,
Rīga, (turpmāk – Pasūtītājs), tās direktores Agitas Kalviņas personā, kura darbojas saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumiem Nr.654 “Valsts administrācijas skolas
nolikums” un Ministru prezidenta 2017.gada 21.jūlija rīkojumu Nr.226 “Par Agitu Kalviņu”, no
vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SL 5”, reģ. Nr.40103872964, juridiskā adrese: Ādažu nov.,
Stapriņi, Īrisu iela 15, LV-2164, (turpmāk – Izpildītājs) tās ________________ ________________
personā, kas darbojas uz ________________ pamata, no otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti arī “Puses”,
- pamatojoties uz Pasūtītāja 2018.gada 5.novembrī izsludinātā iepirkuma “Kafijas paužu
nodrošināšana Valsts administrācijas skolas vajadzībām, piemērojot zaļā iepirkuma principus”
(iepirkuma ID Nr. VAS 2018/06-04/11 ESF) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, iepirkuma Tehnisko
specifikāciju, Izpildītāja tehnisko un finanšu piedāvājumu;
ievērojot, ka šī līguma izpildi finansēs no Pasūtītāja pamatbudžeta un no Pasūtītāja īstenoto projektu
līdzekļiem, tajā skaitā no Eiropas Sociālā fonda projektiem: 3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes
cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta
jomā" un 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas
novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”,
- lai nodrošinātu Kafijas pauzes mācību dalībniekiem Pasūtītāja pamatdarbības, Eiropas Sociālā
fonda projektu un citu Pasūtītāja īstenoto sadarbības projektu mācību ietvaros,
noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un resursiem
nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus (kafijas pauzes) dažādiem Pasūtītāja organizētiem
pasākumiem (turpmāk – Pakalpojums), ievērojot Līguma noteikumus, kā arī Līguma 1.pielikumā
,,Tehniskā specifikācija / Izpildītāja tehniskais piedāvājums” (turpmāk – 1.pielikums) un 2.pielikumā
“Finanšu piedāvājums” (turpmāk – 2.pielikums) noteikto.
1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Pasūtītāja telpās Raiņa bulvārī 4, Rīgā vai Pasūtītāja norādītajā
adresē – Rīgas pilsētas teritorijā gadījumos, kad mācības tiek organizētas ārpus Pasūtītāja telpām.
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2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Pasūtītājs par Pakalpojumu maksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 4.1.1., 4.1.2.,
4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6.punktu:
Nr.
Pakalpojuma pozīcijas cena
Pakalpojuma pozīcija
p.k.
(EUR, vienai personai) bez PVN
2.1.1. kafijas pauze Nr.1
EUR ____ (________________)
2.1.2. kafijas pauze Nr.2
EUR ____ (________________)
2.1.3. kafijas pauze Nr.3
EUR ____ (________________)
2.1.4. kafijas pauze Nr.4
EUR ____ (________________)
2.1.5. kafijas pauze Nr.5
EUR ____ (________________)
2.1.6. kafijas pauze Nr.6
EUR ____ (________________)
2.2. Pakalpojuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu saskaņā
ar Līguma 1.un 2.pielikumu, kā arī visi izdevumi, kas saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi, tajā
skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
2.3. Izpildītājs nepretendē uz citiem maksājumiem ārpus šajā Līgumā noteiktajiem.
2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksu.
2.5. Kopējā Līguma summa (turpmāk arī – līgumcena), kura sastāv no summām, ko Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma 2.1.punktā norādītajām cenām,
nepārsniegs 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN un pēc vajadzības tiks segta
no attiecināmiem Pasūtītājam pieejamajiem līdzekļiem:
2.5.1. Eiropas Sociālā fonda projekta 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu
profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”
– provizoriski līdz 35% (trīsdesmit pieci procenti) no līgumcenas (konta numurs LV91 TREL
2030 0060 1800 B);
2.5.2. Eiropas Sociālā fonda projekta 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu
profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” –
provizoriski līdz 35% (trīsdesmit pieci procenti) no līgumcenas (konta numurs LV92 TREL
2030 0060 1600 B) (katrs no Līguma 2.5.1. un 2.5.2.punktā minētajiem Eiropas Sociālā
fonda projektiem Līguma tekstā turpmāk – ESF Projekts);
2.5.3. Pasūtītāja pamatbudžeta (konta numurs LV58 TREL 2030 0060 08000) vai citu
Pasūtītāja īstenoto projektu līdzekļiem – provizoriski līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no
līgumcenas, tajā skaitā no:
2.5.3.1. Programmas “Franču valoda starptautiskajās attiecībās (konta numurs
LV44TREL203000601500B vai LV93TREL203000601400B);
2.5.3.2. ERASMUS+ projekta Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473 (konta numurs
LV41TREL203000602100B).
2.5.3.3. ERASMUS+ projekta Nr. 2017-1-HR-01-KA204-35390 (konta numurs
LV90TREL203000602000B).
2.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu Pakalpojumu. Konstatējot
trūkumus, atsevišķajā aktā par trūkumu konstatēšanu norāda tos Pasūtītāja pasūtītus darbus, kas nav
veikti, veikti nekvalitatīvi vai pārkāpjot Līguma noteikumus, un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt
Izpildītājam tikai par atbilstoši Līguma prasībām sniegtu Pakalpojuma apjomu.
2.7. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, saskaņā ar Līguma 2.1.punktā norādītajām cenām, pamatojoties
uz abpusēji parakstītu pareizi noformētu detalizētu pakalpojuma pavadzīmes-rēķinu (turpmāk –
rēķins), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pareizi noformēta rēķina saņemšanas.
2.8. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līguma 13.punktā norādīto Izpildītāja norēķinu
kontu. Par samaksas brīdi uzskatāma diena, kad Pasūtītājs devis norādījumu kredītiestādei, kurā
atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādīto summu.
2.9. Izpildītājam, sagatavojot rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem ESF Projektu un citu Līguma
2.5.punkta apakšpunktos minēto sadarbības projektu ietvaros (Pasūtītājs sniegs Izpildītājam
informāciju, veicot pasūtījumu saskaņā ar Līguma 1.pielikumu), tajā jāiekļauj sekojoša informācija:
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ESF Projekta pilns nosaukums, numurs un attiecīga ESF Projekta konta numurs (atbilstoši Līguma
2.5.punktā norādītajam), kā arī Līguma datums, numurs, mācību nosaukums. Katrā rēķinā jānorāda
informācija par Līgumu, mācību pasākuma nosaukumu un pareizais konta numurs. Ja Izpildītājs nav
iekļāvis rēķinā šajā Līguma punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam
veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un neapmaksāt minēto rēķinu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav
novērsis nepilnības.
2.10. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju tiklīdz Pasūtītāja plānotās izmaksas sakarā ar
kārtējo Pasūtītāja pieteikto pasūtījumu sasniedz šā Līguma 2.5.punktā noteikto līgumcenu. Ja
Izpildītājs nav sniedzis Pasūtītājam šajā Līguma punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības
pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas prasīt Izpildītājam veikt tajā atbilstošas korekcijas, iekļaujot
rēķinā vien to pasūtījuma daļu, kuru Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt, nepārsniedzot Līguma 2.5.punktā
noteikto līgumcenu. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt saņemto rēķinu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs
nav veicis tajā šajā Līguma punktā minētās korekcijas.
3. Līguma termiņš un spēkā esamība
3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējās parakstīšanas dienā un ir spēkā 18 (astoņpadsmit) mēnešus no
Līguma spēkā stāšanas dienas, vai līdz brīdim, kad sasniegta Līguma 2.5.punktā minētā kopējā
Līguma summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais.
3.2. Ja pēc 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas kopējā Pasūtītāja pasūtījumu
summa Līguma ietvaros nav sasniegusi Līguma 2.5.punktā noteikto kopējo Līguma summu, Puses
ir tiesīgas pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma kopējās summas sasniegšanai, nepārsniedzot
Publisko iepirkumu likuma 60.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.
4. Līguma grozīšana, apturēšana, atkāpšanās no Līguma un Līguma izbeigšana
4.1. Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības veikt nebūtiskus Līguma grozījumus un
papildinājumus, kas neskar piedāvātā Pakalpojuma cenas un kopējās Līguma summas palielināšanu.
Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4.2. Līgumu var izbeigt pirms Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to
rakstveidā vienojoties.
4.3. Jebkura vienošanās par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu stājas spēkā pēc tās abpusējas
parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā
paziņojot par to otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts, iestājoties vismaz vienam no šādiem
apstākļiem:
4.4.1. Līguma 9.punktā noteikto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, ja
nepārvarama vara turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu;
4.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu
finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
4.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši faktiski
izpildītajiem un pieņemtajiem Pakalpojumiem un pamatoti izrakstītajiem rēķiniem. Līguma
izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusēji uz laiku apturēt
Līguma izpildi līdz vienam gadam, ja iestājas viens no šādiem gadījumiem:
4.6.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas
perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts
vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā
paredzēto maksājuma saistību segšanai;
4.6.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru
kabineta lēmumu.
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4.7. Gadījumā, ja iestājas vismaz viens no Līguma 4.6.punktā minētiem apstākļiem un
Pasūtītājs par to ir rakstveidā informējis Izpildītāju, Izpildītājs pārtrauc Pakalpojuma turpmāku
veikšanu un Puses rakstveidā vienojas par turpmāku Līguma saistību izpildi. Pasūtītājam nav
pienākums norēķināties ar Izpildītāju par faktiski veikto Pakalpojumu, kas ticis veikts pēc Pasūtītāja
paziņojuma par Līguma 4.6.punktā noteikto apstākļu iestāšanos, saņemšanas dienas.
4.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam,
ja:
4.8.1. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
4.8.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu
attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
4.8.3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līgumā noteikto Izpildītāja
saistību izpildi, piemēram, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās
aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta vai Izpildītāja maksātnespējas
gadījumā;
4.8.4. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
4.8.5. Līguma 8.10.punktā noteiktajā gadījumā;
4.8.6. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība saņemt Pakalpojumu no Izpildītāja vai Pasūtītājam
pamatbudžetā nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei;
4.8.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju
vairāk nekā 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas;
4.8.8. 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 % (simts procentu) apmērā.
4.9. Līguma 4.8.5. un 4.8.6.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam
vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
4.10. Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas brīdī, kad Puses izpildījušas savstarpējās saistības
un starp tām pilnīgi nokārtoti rēķini.
5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1. kvalitatīvi, rūpīgi, profesionāli, prasmīgi, atbilstoši Līgumam, tehniskajai
specifikācijai un Pasūtītāja uzdotajam darba uzdevumam sniegt Pakalpojumu norādītajā
apjomā, vietā un laikā;
5.1.2. nodrošināt, ka Izpildītāja Pakalpojuma nodrošināšanai un sniegšanai piesaistītie
darbinieki un atbildīgās personas, ir ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanā, kas atbilst Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumu
Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”
prasībām un, ka minētās personas ievēro Līguma nosacījumus un sniedz Pakalpojumu
atbilstoši normatīvajiem aktiem un Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.3. nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām darba
drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības, pārtikas sanitārajām, higiēnas, drošības, ēdiena
pagatavošanas un pārtikas apstrādes prasībām, kā arī vispārpieņemtajām viesmīlības sfēras
normām;
5.1.4. nodrošināt Pakalpojumu vienlaicīgi vairākām mācību grupām, ar dažādu personu
skaitu (iespējamais minimālais personu skaits, kuriem jānodrošina kafijas pauze – 5 (piecas)
personas, maksimālais personu skaits – 400 (četri simti) personas);
5.1.5. nodrošināt galdu klāšanu un uzkopšanu, izmantojot Izpildītāja galdautus, traukus,
salvetes u.c.;
5.1.6. nodrošināt ēdiena piegādi pārtikas pārvadāšanai piemērotos speciālos konteineros un
slēgtos traukos;
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5.1.7. nodrošināt nākamās darba dienas kafijas paužu nodrošināšana atbilstoši VAS
informācijas sistēmā (Mācību pārvaldības sistēma – MPS) atainotajai informācijai, ko
aktualizē Pasūtītājs, nodrošinot aktuālo pasūtījumu informāciju līdz iepriekšējas darba
dienas plkst.16:30. Neparedzētos gadījumos divas kafijas pauzes, divām dalībnieku grupām,
katrā grupā līdz 25 (divdesmit pieciem) dalībniekiem, nodrošināšana ne vairāk kā 3 (trīs)
stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
5.1.8. saskaņot ar Pasūtītāju kafijas paužu standarta ēdienkarti un nodrošināt ēdienkartes
maiņu atbilstoši sezonalitātei;
5.1.9. iesniegt kafijas paužu sastāvdaļu paraugu pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
5.1.10. sniegt Pasūtītājam komentārus un paskaidrojumus par Pakalpojuma norisi vai
neizpildi, kā arī sagatavot ieteikumus Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai, ja to pieprasa
Pasūtītājs;
5.1.11. nekavējoties sniegt informāciju par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt
Pakalpojuma sniegšanu vai Pasūtītāja norādījumu izpildi;
5.1.12. ievērot Pasūtītāja saprātīgos norādījumus par Pakalpojuma saturu un kvalitāti;
5.1.13. novērst konstatētās Pakalpojuma neatbilstības un trūkumus Pasūtītāja noteiktajā
termiņā bez papildu maksas (par Izpildītāja līdzekļiem);
5.1.14. atbildēt par zaudējumiem, ja Pasūtītājam vai trešajām personām tādi radušies,
Izpildītājam nepienācīgi pildot savas saistības;
5.1.15. nodrošināt, ka Pakalpojuma sniegšanā izmantotie pārtikas produkti nesatur ģenētiski
modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem.
5.2. Izpildītājs ir tiesīgs:
5.2.1. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju;
5.2.2. par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu Pakalpojumu saņemt Līgumā noteikto samaksu
šajā Līgumā paredzētajā apjomā un termiņā;
5.2.3. pēc saviem ieskatiem noteikt un mainīt Pakalpojuma sniegšanai piesaistīto personālu,
tai skaitā, paplašināt to, lai tādējādi tiktu nodrošināta Pakalpojuma atbilstība Līguma
prasībām;
5.2.4. vienpusēji pārtraukt ar Līgumu uzņemto saistību izpildi, ja Pasūtītājs nepilda, vai
nepienācīgi pilda Līguma 2.6.punktā noteiktās saistības, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju
vismaz 1(vienu) darba dienu iepriekš.
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs:
6.1.1. noteikt Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanas kārtību Pakalpojuma sniegšanas vietā;
6.1.2. uzdot Izpildītājam darbu izpildi saskaņā ar Līguma 1.pielikumu un darba uzdevumu;
6.1.3. pieņemt darba izpildi saskaņā ar uzdoto darbu;
6.1.4. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju, kā arī veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes
pārbaudes. Kontroli par sniegtā Pakalpojuma atbilstību zaļā iepirkuma līgumā noteiktajiem
kritērijiem un normatīvo aktu prasībām izlases kārtībā vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic
nozares institūcija, kuras funkcijās ietilpst nozares uzņēmumu zaļā iepirkuma līgumu
izpildes uzraudzība un kontrole, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” IV. sadaļā
noteikto kārtību;
6.1.5. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un
citiem Līguma izpildes jautājumiem;
6.1.6. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja rakstveidā paskaidrojumus, ja tiek konstatēta
Pakalpojuma neatbilstība;
6.1.7. laicīgi saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par iespējamajiem vai
paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;
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6.1.8. atteikt pieņemt Līguma izpildījumu, ja Izpildītājs nenodrošina Pasūtītāja pasūtījuma
izpildi vai nodrošina to daļēji vai bez pietiekamas rūpības un sliktā kvalitātē (izpildījums ir
nepilnīgs vai nekvalitatīvs un neatbilst Līguma noteikumiem). Pasūtītājs uzskatīs, ka
izpildījums neatbilst Līgumam arī tad, ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs ir devis
Izpildītājam konkrētus norādījumus saistībā ar izpildījumu, bet tie nav ievēroti;
6.1.9. vienpusēji pārtraukt Līgumattiecības Izpildītāja maksātnespējas gadījumā;
6.1.10. apturēt Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai Līguma 4.6.punktā noteiktajos
gadījumos;
6.1.11. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā
noteiktajos gadījumos;
6.1.12. vienpusēji atkāpties no Līguma ārējā normatīvajā aktā vai Līguma 4.8.punktā
noteiktajos gadījumos;
6.1.13. izteikt priekšlikumus par Pakalpojuma vēlamo izpildes veidu, laiku un kārtību un dot
Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai nepapildina
Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi;
6.1.14. samazināt maksu par Pakalpojumu vai pārskatīt Līguma summu Līguma 8.10.punktā
minētajā gadījumā;
6.1.15. aizstāt Pasūtītāju kā Pusi ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās
tā kompetence.
6.2. Pasūtītājs apņemas:
6.2.1. nodrošināt Izpildītāja Pakalpojuma sniedzējiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamo
piekļuvi telpām Pakalpojuma sniegšanas vietā iepriekš saskaņotā laikā Pasūtītāja pārstāvja
(-u) klātbūtnē;
6.2.2. nodrošināt Izpildītājam Pakalpojuma izpildei pieejamo informāciju;
6.2.3. pēc Pakalpojuma sniegšanas pārliecināties par Izpildītāja veikto darbu kvalitāti;
6.2.4. Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu šajā Līgumā
paredzētajā apjomā un termiņā;
6.2.5. laikus informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma
izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un
pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.
7. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
7.1. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu sniegs kvalitatīvi, rūpīgi, profesionāli, prasmīgi, atbilstoši
Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam darba uzdevumam sniegt Pakalpojumu norādītajā apjomā, vietā
un laikā, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” attiecināmās prasības.
7.2. Pasūtītājam ir pienākums pirms Pakalpojuma apmaksas pārbaudīt Līguma izpildījuma kvalitāti
un atbilstību noteiktajām prasībām. Atsevišķu aktu par trūkumu konstatēšanu var parakstīt Līguma
12.1.punktā minētās Pušu nozīmētās kontaktpersonas vai citas personas, kuras Puses tam būs
atsevišķi pilnvarojušas.
7.3. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos zaudējumus, kas
izriet no nepārvaramas varas.
7.4. Puses apņemas ievērot saņemtās un Pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūtās informācijas
konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku, gan
mutisku, gan arī elektronisku informāciju, kā arī uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no
informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā apakšpunktā minētajām konfidencialitātes
saistībām ir beztermiņa raksturs. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatīta vispārzināma vai
publiski pieejama informācija.
7.5. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu
datus, ja šādai personas datu apstrādei ir leģitīms mērķis, un tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu
Līgumā noteikto saistību izpildi. Puses ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu
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apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot 2018. gada 25. maijā spēkā stājušos Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto.
8. Pušu atbildība
8.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību izpildi un otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
8.2. Katra Puse ir atbildīga par tiešajiem zaudējumiem, kas otrai Pusei vai trešajai personai radušies
tās darbinieku vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības rezultātā.
8.3. Katrai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi
ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāri pamatoti pierādīta
zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais
sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
8.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma 5.2.3.punktā minēto piesaistīto personālu, tā darbību,
bezdarbību un tās sekām.
8.5. Izpildītājs sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies tādēļ, ka Izpildītājs
nav ievērojis Līguma 5.1.3.punktu. No Izpildītāja saņemtie maksājumi Pasūtītājam nodarītu
zaudējumu kompensācijai, nav uzskatāmi par ESF Projekta vai citu Līguma 2.5.punkta
apakšpunktos minēto sadarbības projektu ieņēmumiem.
8.6. Izpildītājs, Pasūtītājam savlaicīgi neveicot maksājumus Līguma 2.7.punktā noteiktajā termiņā,
ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% (procenta desmitā daļa) apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma kopējās
summas.
8.7. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību izpildes.
8.8. Puses vienojas, ka Līgumā noteikto maksājumu kavējumu gadījumā Pasūtītāja veiktie
maksājumi bez atsevišķas paziņošanas tiks dzēsti sekojošā kārtībā: pirmkārt – pamatparāds
līgumsods, otrkārt - līgumsods.
8.9. Vainīgā Puse sedz visus zaudējumus un sekas, kas iestājušās neinformēšanas rezultātā,
gadījumā, ja netiek ievēroti Līguma 11.1., 11.6., 12.2. un 12.3.punktā minētie nosacījumi.
8.10. Ja Izpildītājs nepilda, nepienācīgi pilda vai pārkāpj Līguma saistības (Līguma izpildījums
neatbilst Līguma un tā pielikumu prasībām, un šajā neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs),
Pasūtītājs var samazināt maksu par Pakalpojumu, samaksājot Izpildītājam tikai par atbilstoši Līguma
prasībām sniegtu Pakalpojuma apjomu.
8.11. Ja Līguma parakstītājs no Pasūtītāja vai Izpildītāja puses dokumenta parakstīšanas brīdī nebūs
bijis pilnvarots pārstāvēt attiecīgo Pusi vai dokumentus parakstījis Pasūtītāja vai Izpildītāja
pārstāvis, kuru pilnvarojusi Pasūtītāja vai Izpildītāja amatpersona, pārkāpjot savu pilnvaru robežas,
tad Līguma parakstītājs uzņemas pats kā fiziska persona visas no parakstītā Līguma izrietošās
saistības.
8.12. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, ko attiecīgā Puse nav varējusi ne paredzēt, ne novērst,
ne ietekmēt. Ja nepārvaramas varas gadījumā Pusēm bija iespējams veikt pasākumus zaudējumu
samazināšanai, bet tās tos neveica, tad vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei radītie zaudējumi.
9. Nepārvarama vara
9.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus
Pušu kontroles un nav radušies Pušu kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm
veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties,
veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Nepārvarama vara Līguma izpildē ir dabas katastrofas,
ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, valsts
un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena
no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās, kā
arī ar normatīvu aktu noteikta Valsts kases maksājumu aizkavēšana.
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9.2. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt
iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus, darba strīdus, streikus vai politisko
situāciju (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).
9.3. Ja viena no Pusēm saskaras ar nepārvaramas varas apstākļiem, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā
3 (trīs) darba dienu laikā, par to paziņo otrai Pusei un norāda radušos apstākļu raksturu, iespējamo
ilgumu un paredzamās sekas.
9.4. Ja 9.1.punktā minētie nepārvaramas varas apstākļi, kuru dēļ Izpildītājs nevar nodrošināt
Pakalpojuma sniegšanu, turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katrai Pusei ir tiesības
izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā
gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas
rezultātā.
9.5. Nepārvaramas varas gadījumā Līgumā noteiktais samaksas termiņš, neveicot līgumsoda
aprēķinu, tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi
ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
10. Strīdu atrisināšana
10.1. Līgums sastādīts un tiek juridiski interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
10.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar
Līgumu, Līguma grozīšanu, izbeigšanu, apturēšanu, likumību, spēkā esamību, pārkāpšanu vai
iztulkošanu, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Pušu vienošanās par
strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās
pievienojama pie Līguma. Ja Pušu savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina Latvijas
Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Īpaši noteikumi
11.1. Pasūtītāja vai Izpildītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Pasūtītāja vai Izpildītāja reorganizācijas gadījumā visas tiesības un saistības pēc šā
Līguma pāriet to tiesību un saistību pārņēmējam (-iem). Par šādu apstākļu iestāšanos Puse 10
(desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdina citu Pusi.
11.2. Pasūtītāja vai Izpildītāja likvidācijas gadījumā Līguma darbība tiek izbeigta.
11.3. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā,
trešajai personai, izņemot Līguma 6.1.15. un 5.2.3.punktā minētos gadījumus.
11.4. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Pušu paraksti zem Līguma vienlaicīgi
apstiprina, ka Puses ar Līguma tekstu iepazinušās, tas tām ir zināms, saprotams un pilnībā atbilstošs
to gribai.
11.5. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu, atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei un tās Līguma 12.punktā nozīmētajai kontaktpersonai, norādot jaunus rekvizītus. Ja Puse
neizpilda šī apakšpunkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības,
lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
11.7. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa:
11.7.1. Tehniskā specifikācija / Izpildītāja tehniskais piedāvājums (1.pielikums);
11.7.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums).
11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 15
(piecpadsmit) lapām, tai skaitā ar 2 (diviem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, abi eksemplāri ir ar
vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie
Izpildītāja.
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12. Pušu kontaktpersonas
12.1. Puses nozīmē kontaktpersonas Līguma nosacījumu izpildes organizēšanai:
12.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ________________;
12.1.2. Izpildītāja kontaktpersona: ________________.
12.2. Puses apņemas viena otru informēt rakstveidā par kontaktpersonu maiņu ne vēlāk kā 2(divas)
darba dienas iepriekš.
12.3. Mainoties Puses kontaktpersonai, gadījumā kad šai Pusei objektīvi nebija iespējams iepriekš
paredzēt kontaktpersonas maiņu, attiecīgā Puse nekavējoties elektroniskas vēstules formā informē
otru Pusi, iesniedzot paziņojumu ar jaunās kontaktpersonas kontaktinformāciju, kā arī nekavējoties
izpilda Līguma 12.2.punktā paredzēto.
12.4. Visa informācijas aprite, kas izriet no Līguma tiesībām un pienākumiem, izņemot Līguma
5.1.7. un 12.3.punktā paredzētos gadījumus, organizējama vienīgi rakstveida formā, nosūtot pa pastu
uz Pušu norādītajām faktiskajām adresēm Līguma 13.punktā.
12.5. Paziņojumi, ko Puses nodod viena otrai rakstiskā veidā pret parakstu, nosūtot ar pasta
starpniecību, faksu vai elektroniskā vēstulē, ir saistoši Pusēm un tiek uzskatīti par atbilstošās Puses
ziņojumiem.
13. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Valsts administrācijas skola
Reģ. Nr. 90000028156
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga LV-1050

Izpildītājs:
SIA “SL 5”
Reģ. Nr. 40103872964
Juridiskā adrese: Ādažu nov., Stapriņi, Īrisu
iela 15, LV-2164
Banka: Valsts kase
Banka: ________________
Bankas kods: TRELLV22
Bankas kods: ________________
Konta Nr.:
Konta Nr.:
1) LV58 TREL 2030 0060 08000 (pamatbudžeta ________________
konts);
2) LV91 TREL 2030 0060 1800 B (Eiropas Sociālā
fonda projekta 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes
cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma
izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”);
3) LV92 TREL 2030 0060 1600 B (Eiropas Sociālā
fonda projekta 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes
cilvēkresursu
profesionālā
pilnveide
korupcijas
novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”);

4) LV44TREL203000601500B
vai
LV93TREL203000601400B (programmas “Franču
valoda starptautiskajās attiecībās);
5) LV41TREL203000602100B (ERASMUS+ projekts
Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473)
6) LV90TREL203000602000B (ERASMUS+ projekts
Nr. 2017-1-HR-01-KA204-35390).

Direktore
Agita Kalviņa
Z.v.

________________
________________
Z.v.
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