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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. LPP 2017/11 

(par programmatūras licenču piegādēm) 

 

Liepājā,               2017.gada 27.februārī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas personā, vienotais reģistrācijas 

numurs: 90000063185, adrese: Liepāja, Rožu iela 6, kuru pārstāv pašvaldības izpilddirektors Edgars Rāts, 

kurš rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” un darbojas šādu personu 

vajadzībām: 

 

1. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Reģ. Nr. 90000063185, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401; 

2. Liepājas pilsētas pašvaldības policija, Reģ. Nr. 90000037587, Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV-3401; 

3. Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", Reģ. Nr. 90001541495, Lazaretes ielā 7, 

Liepājā, LV-3402; 

4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", Reģ. Nr.90002066769, Peldu 

ielā 5, Liepājā, LV-3401; 

5. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" un tās struktūrvienības, 

Reģ. Nr. 90002008987, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401; 

6. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde", Reģ. Nr. 90000063081,. K.Zāles 

laukumā 6, Liepājā, LV-3401; 

7. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde", Reģ. Nr. 90000437928, Rožu ielā 

6, Liepājā, LV-3401; 

8. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas izglītības pārvalde" un tās struktūrvienības, 

Reģ. Nr. 90000063151, Uliha ielā 36, Liepājā, LV-3401; 

9. Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests un tā struktūrvienības, Reģ. Nr. 90000035266, 

Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-3401; 

10. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" un tās struktūrvienības, Reģ. Nr. 

90000291763, Brīvības ielā 39, Liepāja, LV-3401; 

11. Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports", Reģ. Nr. 90009569239, 

Jūrmalas ielā 23, Liepājā, LV-3401; 

12. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Bāriņtiesa", Reģ. Nr. 90002394125, Jelgavas 

ielā 48, Liepājā, LV-3401; 

13. Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Reģ. Nr. 90001550017, Lielā ielā 1, Liepājā, LV-3401; 

14. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Reģ. Nr. 90010879256, Uliha ielā 44, 

Liepājā, LV-3401, 

 

(turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Pircējs un visi kopā Pircēji), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un 

 

SIA “LDC Datortehnika”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103048408, juridiskā adrese Graudu iela 

31/33. Liepāja, LV-3401, tās valdes locekļa Pētera Valdmaņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

statūtiem, 

 

SIA “Liepājas skaitļošanas centrs 1”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103017713, juridiskā adrese Lielā 

ielā 7, Liepājā, LV-3401, tās valdes locekļa Gunta Lazdupa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, 

 

SIA “Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs”, vienotais reģistrācijas numurs:42103015784, 

juridiskā adrese Peldu ielā 4, Liepājā, LV-3401, tās valdes locekļa Ivara Ķupja personā, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz statūtiem,  

 

SIA “DPA”, vienotais reģistrācijas numurs:40003351675, juridiskā adrese Elizabetes ielā 75, Rīgā, 

LV-1050, tās valdes locekļa Gata Oša  personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  

 

SIA “Datakom”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103142605, juridiskā adrese Vienības gatvē 109, Rīgā, 

LV-1058, tās valdes locekļa Jāņa Čuprika personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  
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SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003042434, juridiskā adrese 

Ūnijas ielā 11a, Rīgā, LV-1039, tās valdes locekļa Harija Gala personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

statūtiem,  

 

SIA “Inser IT”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103061567, juridiskā adrese Klaipēdas ielā 132-16, 

Liepājā, LV-3416, tās valdes locekļa Ata Ķīnasta personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  

 

SIA “NT Piedzīvojumi”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003524414, juridiskā adrese Kandavas ielā 8-55, 

Rīgā, LV-1083, tās valdes locekļa Anda Plakana personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  

 

turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Izpildītājs un visi kopā – Izpildītāji, no otras puses, turpmāk tekstā tiks saukti 

arī par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, saskaņā ar iepirkuma „Par programmatūras licenču piegādēm” 

(LPP 2017/11)  (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk 

tekstā – Vienošanās): 

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem, Izpildītāji ir ieguvuši tiesības piedalīties Pasūtītāja organizētajās 

cenu aptaujās, iesniegt savus piedāvājumus un piegādāt programmatūras licences (turpmāk tekstā – 

Licences) Pircējiem saskaņā ar šo Vienošanos un visiem tās pielikumiem. 

1.2. Šīs Vienošanās pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir : 

1.2.1. Uzaicinājuma iesniegt Cenu piedāvājumu forma (1.pielikums); 

1.2.2. Cenu piedāvājuma forma (2.pielikums); 

1.2.3. Lēmuma forma (3.pielikums); 

1.2.4. Līgumprojekts (4.pielikums); 

1.2.5. Nodošanas – pieņemšanas akta forma (5.pielikums). 

 

2. CENU APTAUJAS ORGANIZĒŠANAS UN VEIKŠANAS KĀRTĪBA, PIEDĀVĀJUMU 

IESNIEGŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Pircēja pilnvarotā persona, pēc nepieciešamības, nosūta nepieciešamo iegādājamo Licenču veidus un 

skaitu Vienošanās 12.1.punkta 12.1.1.apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim. 

2.2. Vienošanās 12.1.punkta 12.1.1.apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis, saskaņā ar Vienošanos un 

tās pielikumiem, vienlaikus visiem Izpildītājiem uz Vienošanās 12.1.punkta 12.1.2.punktā norādītajām 

e-pasta adresēm nosūta Uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumu (turpmāk tekstā – Uzaicinājums), 

nosakot Cenu piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 3 (trim) 

darba dienām. 

2.3. Izpildītāji Piedāvājumus (2.pielikums) sagatavo un iesniedz saskaņā ar Uzaicinājumā noteiktajiem 

nosacījumiem. 

2.4. Piedāvājumā atbilstoši Pasūtītāja formai norāda Licenču vienas vienības cenu EUR bez PVN un cenu 

EUR ar PVN.  

2.5. Izpildītājiem ir tiesības grozīt vai atsaukt Piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu Piedāvājumu līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai vēlākais 

iesniegtais Piedāvājums. 

2.6. Izpildītāji sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs 

neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no cenu aptaujas rezultātiem. 

2.7. Pircēja pilnvarotā persona saņemtos Piedāvājumus vērtē un sniedz savu atzinumu Vienošanās 

12.1.punkta 12.1.1.apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim, kurš, pamatojoties uz Pircēja 

pilnvarotās personas atzinumu, pieņem un noformē lēmumu (turpmāk – Lēmums) par Licenču 

piegādes tiesību piešķiršanu. 

2.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda: 

2.8.1. vai piedāvājums atbilst Uzaicinājumā izvirzītajām prasībām un, 

2.8.2. vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par 

kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, kura pieļautās 

kļūdas labotas. Vērtējot Piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi. 

2.9. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts Izpildītājs, kas iesniedzis Uzaicinājuma un Vienošanās 

prasībām atbilstošu piedāvājumu  ar zemāko cenu. 
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2.10. Gadījumā, ja iesniegtie Piedāvājumi pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības 

samazināt apjomu vai nepieņemt nevienu no Piedāvājumiem un izsludināt atkārtotu cenu aptauju, kurā 

var tikt mainīts Licenču apjoms, pasūtījuma izpildes laiks vai citas prasības. 

2.11. Ja Izpildītāji iesniedz identiskus cenu piedāvājumus, Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties Piedāvājumu, 

izvērtējot ar iepirkuma priekšmetu saistītus kritērijus, piedāvājumā ietvertās priekšrocības, atbilstoši 

Pircēja vajadzībām, izdevīgākus pasūtījuma izpildes nosacījumus, vai citus Pircējam vēlamus 

objektīvus faktorus. Ja tas nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības rīkot izlozi vai pārtraukt cenu aptauju 

un atkārtoti uzaicināt Izpildītājus piedalīties cenu aptaujā, kurā var tikt mainīts Licenču apjoms, 

pasūtījuma izpildes laiks vai citas prasības. 

2.12. Ja Pasūtītāja norādītajā termiņā netiek saņemts neviens Piedāvājums, Pasūtītājs ir tiesīgs tam 

nepieciešamās Licences iegādāties ārpus Vienošanās.  

2.13. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties Licences ārpus Vienošanās gadījumā, ja tas konstatē, ka cenu aptaujai 

iesniegtie Piedāvājumi ir būtiski dārgāki, nekā piedāvāto Licenču tirgus cenas. 

2.14. Gadījumos, ja Izpildītāji nevar piegādāt īpaši specifiskas licences, vai arī piedāvā tās par augstāku 

cenu, nekā specifisko licenču izstrādātājs vai oficiālais izplatītājs Latvijā, Pasūtītājs patur tiesības tās 

iegādāties ārpus Vienošanās. 

2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos gadījumā, ja tas konstatē, ka cenu aptaujai iesniegtie 

Piedāvājumi atkārtoti ir būtiski dārgāki, nekā piedāvāto Licenču tirgus cenas. 

2.16. Pasūtītājs cenu aptaujas rezultātus elektroniski uz Vienošanās 12.1.punkta 12.1.2.apakšpunktā 

norādītajām e-pasta adresēm paziņo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Lēmuma pieņemšanas. 

2.17. Pasūtītājs ir tiesīgs lemt par nākamā Izpildītāja, kura Piedāvājums atbilst Uzaicinājumā noteiktajam, 

atzīšanu par cenu aptaujas uzvarētāju, ja cenu aptaujā izraudzītais Izpildītājs atsakās veikt Licenču 

piegādes. 

2.18. Pasūtītājs var neizmantot Vienošanās 2.17. punktā noteiktās tiesības un lemt par atkārtotu cenu 

aptaujas rīkošanu, kurā var tikt mainīts apjoms, piegādes termiņš vai citas prasības. 

2.19. Pircējiem ir pienākums informēt Vienošanās 12.1.punkta 12.1.1.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja 

pārstāvi par Licenču piegādes veikšanu. 

 

3. VIENOŠANĀS TERMIŅI 

3.1. Vienošanās attiecībā uz Licenču iegādi ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vienošanās spēkā 

stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad kopējā līgumcena par Licenču piegādēm sasniedz EUR 41 000,00 

(četrdesmit vienu tūkstoti euro un 00 centus), neskaitot PVN. 

3.2. Vienošanās ir spēkā no brīža, kad to paraksta visas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

4. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Vienošanās ietvaros Pircējs un Izpildītājs slēdz piegādes līgumus (turpmāk tekstā – Līgums), kas 

atbilst šīs Vienošanās 1.sadaļā noteiktajam Vienošanās priekšmetam. 

4.2. Rakstisku Līgumu Puses slēdz, ja tā vērtība ir vismaz EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro), neskaitot 

PVN, vai lielāka vai pēc Pircēja pieprasījuma arī par mazāku summu. Pasūtījumus ar zemākām 

izmaksām (cenu aptaujas rezultātā) Puses var izpildīt, nenoslēdzot Līgumu rakstiski, tomēr arī uz šādu 

pasūtījumu izpildi ir attiecināmi visi Vienošanās un Līguma nosacījumi. Licenču piegādes faktu 

apliecina Izpildītāja un Pircēja parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. 

4.3. Izpildītājam Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tas saņēmis Līgumu 

parakstīšanai. 

4.4. Pasūtījumus Puses var izpildīt, nenoslēdzot Līgumu rakstiski, tomēr arī uz šādu pasūtījumu izpildi ir 

attiecināmi visi Līguma nosacījumi.  

4.5. Licenču piegādes faktu apliecina Izpildītāja un Pircēja parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. 

 

5. CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1. Licenču vienas vienības cena un kopējā apjoma cena ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto 

Piedāvājumu. Šajās cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Licenču piegādi. 

5.2. Ja Pircējam ir nepieciešams papildus pakalpojums, kas saistīts ar Licenču piegādi, tas tiek norādīts 

Uzaicinājumā un šajā gadījumā Izpildītājiem piedāvājuma cenā ir jāiekļauj arī tās izmaksas, kas 

saistītas ar papildus pakalpojuma nodrošināšanu. 

5.3. Reizē ar Licenču piegādi Puses paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs iesniedz 

Pircējam rēķinu par piegādātajām Licencēm. Rēķinā jānorāda Pircējs, reģistrācijas numurs, datums, 

kad veikta piegāde, piegādātais apjoms, vienas vienības cena un kopējā summa apmaksai.  
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5.4. Izpildītāja Piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļauta Licenču vērtība, visi valsts un pašvaldības 

noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Licencēm un to piegādi. 

5.5. Rēķina apmaksu Pircējs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

5.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis apmaksu Izpildītāja norādītajā kontā 

kredītiestādē. 

 

6. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

6.1. Izpildītājs piegādā un reģistrē Licences programmatūras ražotāja licenču reģistrā un iesniedz Pircējam 

apliecinājumu par reģistrētajām Licencēm iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā Uzaicinājumā noteiktajā 

termiņā.  

6.2. Ja tas nepieciešams pareizai Licenču lietošanai, Izpildītājs apmāca atbildīgos darbiniekus Licenču 

lietošanā. Nepieciešamā apmācība tiek nodefinēta Uzaicinājumā un tās cena Izpildītājam ir jāiekļauj 

Piedāvājumā. 

6.3. Pēc Vienošanās 6.1. un 6.2.punktā minēto darbību veikšanas Puses paraksta nodošanas – pieņemšanas 

aktu (pēc formas Vienošanās 5.pielikums). 

6.4. Par Licenču piegādes faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta nodošanas – pieņemšanas 

aktu. 

6.5. Izpildītājs var veikt piegādes pa daļām, attiecīgi par katru piegādi sastādot nodošanas – pieņemšanas 

aktu. 

6.6. Ja Izpildītāja piegādātās Licences neatbilst Izpildītāja Piedāvājumā piedāvātajām kā arī Vienošanās 

noteikumiem, Pircējs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi 

trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz Uzaicinājumā noteikto Licenču 

piegādes termiņu, Pircējam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu atbilstoši Vienošanās 

nosacījumiem. 

6.7.    Pircējam ir tiesības Licences pārbaudīt un par trūkumiem paziņot 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

6.8. Par pieņemtām Licences uzskatāmas, kad abpusēji ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, ir 

pagājis Vienošanās 6.7.punktā noteiktais termiņš un ne Pircējs, ne Pasūtītājs nav paziņojis par 

trūkumiem. 

6.9. Īpašuma tiesības uz Licencēm Pircējam pāriet ar brīdi, kad tās piereģistrētas programmatūras ražotāja 

licenču reģistrā. Īpašuma tiesību apjoms uz Licencēm ir noteikts saskaņā ar programmatūras ražotāja 

licences noteikumiem. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Vienošanās un Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien 

iespējams pierādīt, ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi. 

7.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei rakstiskā 

veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja 

iespējams, tās ilgums. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja izraudzītais Izpildītājs atsakās piegādāt Licences, tas maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā norādītās cenas EUR ar PVN. Līgumsoda 

maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to 

uz Pircēja norādīto kontu kredītiestādē. 

8.2. Ja Izpildītājs neparaksta Līgumu Vienošanās 4.3.punktā noteiktajā termiņā Izpildītājs maksā Pircējam 

līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu. Izpildītājs līgumsodu samaksā 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā  pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pircēja 

norādīto kontu kredītiestādē. 

8.3. Ja vismaz 3 (trīs) reizes ir iestājies Vienošanās 8.1. vai 8.2.punktā minētais gadījums, Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos ar šo Izpildītāju.  

8.4. Ja Pircējs neveic apmaksu Vienošanās 5.5.punktā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no nokavētā 

maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nokavētā maksājuma 

summas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. 



5 

 

8.5. Ja Izpildītājs neveic visus veicamos darbus atbilstoši Uzaicinājumā norādītajam Uzaicinājumā 

noteiktajā termiņā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par 

katru nokavēto dienu no neizpildītā pasūtījuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit 

procentiem) no neizpildītā pasūtījuma summas, pamatojoties uz Pircēja iesniegto rēķinu. 

8.6. Ja Izpildītājs kavē, atbilstoši Uzaicinājumā noteiktajam, veicamo darbu izpildes termiņu vairāk kā 3 

(trīs) reizes, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos ar šo Izpildītāju. 

8.7. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs kavē Licenču piegādes termiņu vairāk kā 7 

(septiņas) dienas. 

8.8. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

8.9. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās un Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, 

kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

9.1. Visus strīdus un domstarpības par Vienošanās un Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo 

pārrunu ceļā. 

9.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas 

Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Vienošanās noteikumus un Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

10. VIENOŠANĀS UN LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 

10.1. Šo Vienošanos un tās pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku 

vienošanos. 

10.2.   Līguma grozījumu veikšana ir pieļaujama tikai pēc atbilstošu grozījumu veikšanas šajā Vienošanās. 

10.3. Vienošanās un Līguma izbeigšana ir iespējama tikai Vienošanās, Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos, kā arī pēc Pušu savstarpējas vienošanās. 

 
11. KONFIDENCIALITĀTE 

11.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Vienošanās vai citu ar tās izpildi 

saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai 

saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas 

Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

11.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu. 

11.3. Vienošanās 11.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Vienošanās 

darbības termiņš. 

 

12. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

12.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt piedāvājumus Vienošanās darbības laikā ir: 

12.1.1. No Pasūtītāja puses: 

xxxxx, tālr. xxxxx, mob. Tālr. xxxxx, e- pasts xxxxx. 

12.1.2. No Izpildītāju puses: 

xxxxxxxxx 
 

12.2. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Vienošanās norādīto 

kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē par kontaktpersonu nomaiņu. Rakstiski paziņoto 

kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

Vienošanās sagatavota un parakstīta 9 (deviņos) eksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Vienošanās eksemplārs. 

 

 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 


