
LĪGUMS
Brošūru izgatavošana Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 
Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz 

kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”

Aglonā, 2013. gada 14.novembrī 

Aglonas  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.90000065754,  juridiskā  adrese  Somersetas  iela  34, 
Aglona,  Aglonas  novads,  LV-5304,  turpmāk  tekstā  „PASŪTĪTĀJS”,  priekšsēdētājas  Helēnas 
Streiķes personā, kura  rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un

Krāslavas  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.90001267487, juridiskā  adrese Rīgas  iela  51, 
Krāslava,  Krāslavas novads,  LV-5601, turpmāk tekstā  -  Krāslavas novada dome vai Projekta 
partneris Nr.2, priekšsēdētāja Gunāra Upenieka personā,  kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu,  no 
otrās puses,

Dagdas  novada  pašvaldība,  reģistrācijas  Nr. 90000041224,  Alejas  iela  4,  Dagda,  Dagdas 
novads,  LV-5674, turpmāk  tekstā  -  Dagdas  novada  pašvaldība  vai  Projekta  partneris  Nr.3, 
priekšsēdētājas Sandras Viškures personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no trešās puses,

Rēzeknes  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.90009112679,  Atbrīvošanas  aleja  95,  Rēzekne, 
Rēzeknes novads, LV -4601, turpmāk tekstā - Rēzeknes novada dome vai Projekta partneris Nr.4, 
priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
62.panta 4.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošiem noteikumiem 
Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, no ceturtās puses,

Ludzas  novada  pašvaldība, reģistrācijas  Nr.  90000017453,   Raiņa  iela  16,  Ludza,  Ludzas 
novads,  LV – 5701, turpmāk tekstā  -  Ludzas  novada pašvaldība  vai  Projekta  partneris  Nr.5, 
priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu no piektās puses, 

SIA „Latgales druka”, reģistrācijas Nr.40003199542, Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601, tās 
valdes  priekšsēdētāja Andra Kazaka personā,  kurš rīkojas pamatojoties  uz statūtiem,  turpmāk 
tekstā – IZPILDĪTĀJS, no sestās puses,
saskaņā  ar  publiskā  iepirkuma  „Brošūru  izgatavošana  projekta  Nr.LLB-2-266  „Kulināro 
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma 
koncepciju”  (BELLA CUISINE)  ietvaros”,   ID.Nr.  Nr.  AND/2013/16/BC,  (turpmāk  tekstā  - 
iepirkums) rezultātiem, 
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem intelektuālajiem, materiālajiem 
un  tehniskajiem  līdzekļiem,  ievērojot  šī  Līguma  noteikumus  un  saskaņā  ar  Tehnisko 
specifikāciju  (Līguma  1.pielikums)  un  Līguma  2.pielikumā  norādītajām  cenām  nodrošināt 
brošūru  sagatavošanu  drukāšanai,  drukāšanu  un  piegādi  projektā  Nr.LLB-2-266  „Kulināro 
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma 
koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros” (turpmāk tekstā saukts – PAKALPOJUMS). 



2. PAKALPOJUMA nodošanas - pieņemšanas kārtība
2.1.  IZPILDĪTĀJS  apņemas  PAKALPOJUMU  uzsākt  uzreiz  pēc  Līguma  parakstīšanas  un 
nodrošināt līdz 2014.gada 6.februārim.
2.2.  PAKALPOJUMS tiek nodots ar pieņemšanas- nodošanas aktiem. Pavisam PASŪTĪTĀJS, 
Projekta partneri Nr.2, Nr.3., Nr.4., Nr.5  un IZPILDĪTĀJS paraksta 2 pieņemšanas- nodošanas 
aktus: 

1.akts: brošūras maketa nodošana trīs valodās;
2.akts: izgatavotās brošūras nodošana. 

2.3. PASŪTĪTĀJS un Projekta partneri Nr.2, Nr.3., Nr.4., un Nr.5 10 (desmit) darba dienu laikā 
no nodošanas - pieņemšanas akta par izpildītu PAKALPOJUMA daļu saņemšanas: 
2.3.1. pieņem no IZPILDĪTĀJA PAKALPOJUMA daļu, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu 
un iesniedz vienu tā eksemplāru IZPILDĪTĀJAM;
2.3.2. vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus, pretenzijas, nepieciešamos papildinājumus un 
labojumus  par  PAKALPOJUMA  daļas  izpildi,  un  iesniedz  IZPILDĪTĀJAM  parakstītu 
pretenziju. Šādā gadījumā: 
2.3.2.1. Puses sastāda un paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā uz 
nekvalitatīvo  PAKALPOJUMU vai  tā  daļas  trūkumu  novēršanu  un  labojumu  izdarīšanu  tajā 
atbilstoši PASŪTĪTĀJA vai Projekta partneru Nr.2, Nr.3., Nr.4., Nr.5 prasībām un to izpildes 
termiņiem.  IZPILDĪTĀJAM ir  pienākums  aktā  noteiktajos  termiņos  nodrošināt  nepieciešamo 
pasākumu veikšanu attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļu;
2.3.2.2. pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā 
daļu  IZPILDĪTĀJS atkārtoti  iesniedz PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM atbilstoši  šī  Līguma 
2.2.punktam, kas veic tā saskaņošanu atbilstoši šī Līguma 2.3. punktā noteiktajai kārtībai.
2.4.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar 
papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar PASŪTĪTĀJA vai Projekta partneru 
Nr.2, Nr.3., Nr.4., Nr.5 norādījumiem attiecībā uz nekvalitatīvi sagatavoto PAKALPOJUMU, par 
kuru atbilstoši šī Līguma 2.3.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir izvirzītas pretenzijas.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1.  Līgumcena  sastāda  EUR  8282,00  (astoņi  tūkstoši  divi  simti  astoņdesmit  divi  euro,  00 
eurocenti),  neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 1739,22 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit 
deviņi euro, 22 eurocenti). Līguma summa pavisam kopā sastāda EUR 10021,22 (desmit tūkstoši 
divdesmit viens euro, 22 eurocenti). 
3.2. Šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā līgumcena ir maksimālā summa, kāda var tikt samaksāta 
IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu. 
3.3. Norēķinus  par Pakalpojumu PASŪTĪTĀJS un Projekta partneri  Nr.2,  Nr.3.,  Nr.4.,  Nr.5 

veic sekojošā kārtībā:
3.3.1. PASŪTĪTĀJS,  Krāslavas  novada  dome,  Dagdas  novada  pašvaldība,  Rēzeknes  novada 

dome,  un  Ludzas novada  pašvaldība,  samaksā  IZPILDĪTĀJAM  proporcionāli  vienādi 
sadalot  līguma  summu  par  izveidoto  brošūras  maketu,  EUR  982,00  (deviņi  simti 
astoņdesmit divi euro, 00 eurocenti) neskaitot PVN, PVN 21% ir EUR 206,22 (divi simti 
seši euro, 22 eurocenti), 15 (piecpadsmit)  dienu laikā pēc attiecīgā Pušu pieņemšanas – 
nodošanas  akta  abpusējas  parakstīšanas  un  IZPILDĪTĀJA  attiecīgā  rēķina  saņemšanas 
dienas. 

3.3.1.1. PASŪTĪTĀJS samaksā  EUR  196,40  (simts  deviņdesmit  seši  euro,  40  eurocenti), 
neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 41,24 (četrdesmit viens euro, 24 eurocenti).

3.3.1.2. Krāslavas  novada  dome  samaksā  EUR  196,40  (simts  deviņdesmit  seši  euro,  40 
eurocenti),  neskaitot  PVN.  PVN  21%  ir  EUR  41,24  (četrdesmit  viens  euro,  24 
eurocenti).

3.3.1.3. Dagdas  novada pašvaldība samaksā  EUR  196,40 (simts  deviņdesmit  seši  euro,  40 
eurocenti),  neskaitot  PVN.  PVN  21%  ir  EUR  41,24  (četrdesmit  viens  euro,  24 
eurocenti).



3.3.1.4. Rēzeknes  novada  dome samaksā  EUR  196,40  (simts  deviņdesmit  seši  euro,  40 
eurocenti),  neskaitot  PVN.  PVN  21%  ir  EUR  41,24  (četrdesmit  viens  euro,  24 
eurocenti).

3.3.1.5. Ludzas novada pašvaldība,  samaksā EUR  196,40 (simts  deviņdesmit  seši  euro, 40 
eurocenti),  neskaitot  PVN.  PVN  21%  ir  EUR  41,24  (četrdesmit  viens  euro,  24 
eurocenti).

3.3.2. PASŪTĪTĀJS,  Krāslavas  novada  dome,  Dagdas  novada  pašvaldība,  Rēzeknes  novada 
dome,  un  Ludzas novada  pašvaldība  samaksā  IZPILDĪTĀJAM  proporcionāli  vienādi 
sadalot līguma summu par izgatavotām un piegādātām brošūrām,  EUR  7300,00 (septiņi 
tūkstoši trīs simti euro, 00 eurocenti)  neskaitot PVN, PVN 21% ir EUR 1533,00 (viens 
tūkstotis pieci simti trīsdesmit trīs euro, 00 eurocenti), 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 
attiecīgā Pušu pieņemšanas  – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA 
attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

3.3.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā EUR 1460,00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro, 00 
eurocenti), neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 306,60 (trīs simti seši eiro, 60 eirocenti).

3.3.2.2. Krāslavas novada dome samaksā EUR 1460,00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit 
euro, 00 eurocenti), neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 306,60 (trīs simti seši euro, 60 
eurocenti).

3.3.2.3. Dagdas  novada  pašvaldība  samaksā  EUR  1460,00  (viens  tūkstotis  četri  simti 
sešdesmit euro, 00 eurocenti),  neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 306,60 (trīs simti 
seši euro, 60 eurocenti).

3.3.2.4. Rēzeknes novada dome samaksā EUR 1460,00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit 
euro, 00 eurocenti), neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 306,60 (trīs simti seši euro, 60 
eurocenti).

3.3.2.5. Ludzas  novada  pašvaldība,  samaksā  EUR  1460,00  (viens  tūkstotis  četri  simti 
sešdesmit euro, 00 eurocenti),  neskaitot PVN. PVN 21% ir EUR 306,60 (trīs simti 
seši euro, 60 eurocenti).

3.4. Samaksa par Līgumā noteikto PAKALPOJUMU tiek veikta Euro valūtā, pārskaitot naudu 
uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu. 

3.5. Visi  ar  PAKALPOJUMA  veikšanu  saistītie  izdevumi,  kas  IZPILDĪTĀJAM  rodas, 
nodarbinot  PAKALPOJUMA  izpildē  iesaistīto  personālu  un  ekspertus,  ir  iekļauti  šī 
Līguma 2.pielikumā norādītajās cenās.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. PASŪTĪTĀJA un Projekta partneru Nr.2, Nr.3., Nr.4., Nr.5 pienākumi:

4.1.1. ievērot  šī  Līguma noteikumus,  iespēju robežās nodrošināt  IZPILDĪTĀJU ar  visu 
informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA 
un  Projekta  partneru  Nr.2,  Nr.3.,  Nr.4.,  Nr.5  atbildīgo  darbinieku  līdzdalību  šī 
Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses;

4.1.2. saskaņā  ar  šajā  Līgumā  noteikto  kārtību  izskatīt  IZPILDĪTĀJA  sagatavoto 
PAKALPOJUMU atbilstību šī  Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt  attiecīgus 
komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt IZPILDĪTĀJA atbilstoši šī Līguma 
prasībām izpildīto PAKALPOJUMU un veikt par to samaksu;

4.1.4. veikt kontroli par šī Līguma izpildi. Šim mērķim var tikt pieaicināti speciālisti un 
eksperti.

4.2. IZPILDĪTĀJA pienākumi: 
4.2.1.   ievērot šī Līguma noteikumus;
4.2.2.   darboties  PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja tiešā pakļautībā un pēc PASŪTĪTĀJA 

projekta vadītāja pieprasījuma sniegt PASŪTĪTĀJA pieprasīto informāciju rakstiski 
ne  vēlāk  kā  2  (divu)  dienu  laikā  pēc  attiecīga  pieprasījuma  saņemšanas  no 
PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja;



4.2.3. uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu;
4.2.4.  Saskaņā ar  Latvijas,  Lietuvas  un  Baltkrievijas  pārrobežu  sadarbības  programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes 
prasībām,  visiem  materiāliem,  izejvielām  un  precēm,  kas  tiks  izmantoti  pakalpojuma 
sniegšanā jābūt ražotiem ES valstīs, valstīs  ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas 
ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EK) nr.1085/2006.

4.3. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādām grūtībām šī Līguma 
izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu PAKALPOJUMA veikšanu un Līguma izpildi.
4.4. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā 
arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai 
aizliegtu uzņemties šajā Līgumā minēto pienākumu izpildi.
4.5.  IZPILDĪTĀJS apliecina,  ka  ir  iepazinies  ar  šī  Līguma  noteikumiem  un  atzinis  tos  par 
saistošiem un izpildāmiem.  IZPILDĪTĀJS apliecina,  ka  viņa  rīcībā  atrodas  pietiekami  daudz 
darbinieku un nepieciešamo materiālo resursu, kā arī citu līdzekļu, lai savlaicīgi un kvalitatīvi 
veiktu visus šajā Līgumā noteiktos pienākumus.
4.6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti šī Līguma 
izpildē ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas.
4.7. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses 
spējas izpildīt  savas saistības)  liedz otrai  Pusei  veikt  savlaicīgu saistību izpildi,  termiņš  otras 
Puses saistību izpildei tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laikposmu. Pusei, kura prasa, lai 
minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, 
kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.

5. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas
5.1. Šī Līguma izpildei katra Puse nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt 
un sekot šī Līguma izpildei, tai skaitā pārbaudīt un pieņemt PAKALPOJUMU, informēt par šī 
Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi.
5.2.  PASŪTĪTĀJA nozīmētais  pārstāvis:  Liene  Baškatova,  tālrunis:  +371  29813333,  e-pasta 
adrese:  liene.baskatova@aglona.lv, Krāslavas novada domes nozīmētais pārstāvis: Juta Bubina, 
tālrunis: +371 29857557, e-pasta adrese: jutta@inbox.lv, Dagdas novada pašvaldības nozīmētais 
pārstāvis: Olga Čapkeviča, tālrunis: +371 27808574, e-pasta adrese:  olga.capkevica@dagda.lv, 
Rēzeknes novada domes  nozīmētais pārstāvis: Maija Lebeda, tālrunis: +371 26557060, e-pasta 
adrese:  majucis@inbox.lv,  Ludzas novada pašvaldības  nozīmētais  pārstāvis:  Anita Mortuzāne, 
tālrunis: +371 28710134, e-pasta adrese: anitamortuzane@inbox.lv
5.3.  IZPILDĪTĀJA nozīmētais  pārstāvis:  projektu  vadītājs  Raivis  Romančuks,  tālrunis:  +371 
26568877, e-pasta adrese: druka@druka.lv 
5.4. Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu 
laikā.
5.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas 
dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai 
nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi 
otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad 
uzskatāms,  ka  šāds  sūtījums  ir  saņemts  7.  (septītajā)  dienā  pēc  tā  nodošanas  pastā.  Visi 
paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

6. Līguma izpilde
6.1.  IZPILDĪTĀJS  ir izpildījis  šī  Līguma  saistības  pēc  visu  šajā  Līgumā  un  tā  pielikumos 
norādīto  PAKALPOJUMU  izpildes  atbilstoši  šī  Līguma  2.1.punktā  noteiktajiem  nodošanas 
termiņiem, to saskaņošanas atbilstoši šī Līguma 2.2.punktā noteiktajai kārtībai un pieņemšanas, 
ko apliecina Pušu parakstīti pieņemšanas – nodošanas akti.
6.2.  PASŪTĪTĀJS  izpildījis  šī Līguma saistības pēc šī Līguma 3.punktā noteikto maksājumu 
veikšanas.
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7. Pušu atbildība
7.1.  IZPILDĪTĀJS veic  PAKALPOJUMU  šajā  Līgumā  noteiktajā  apjomā  un  termiņā  un 
atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
7.2.  IZPILDĪTĀJS garantē,  ka  PAKALPOJUMU  veiks  rūpīgi,  profesionāli  un  prasmīgi. 
IZPILDĪTĀJS apņemas novērst jebkuru neatbilstību ar noteikumu, ka PASŪTĪTĀJS rakstveidā 
informē IZPILDĪTĀJU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.  
7.3.  Noteikto  termiņu,  par  kuriem  Puses  ir  vienojušās  saskaņā  ar  šī  Līguma  2.1.  punktu, 
neievērošanas  gadījumā  IZPILDĪTĀJS  apņemas  maksāt  līgumsodu  0,2% apmērā  no  Līguma 
3.1.punktā norādītas Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Līgumsoda samaksa šī Līguma 7.3.punktā norādītajā gadījumā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no 
tā saistību pilnīgas izpildes.
7.5. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par veikto 
PAKALPOJUMU kvalitāti. 

8. Konfidencialitātes nosacījumi 
8.1.  Puses  apņemas  neizpaust  finansiālu  un  citu  informāciju,  kas  kļuvusi  zināma  Līguma 
rezultātā  un  var  kaitēt  Pušu  interesēm.  Šādas  informācijas  izpaušana  trešajām personām vai 
publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

9. Nepārvaramas varas apstākļi
9.1. Puse  tiek  atbrīvota  no  atbildības  par  pilnīgu  vai  daļēju  Līgumā  paredzēto  saistību 
neizpildi,  ja  šāda  neizpilde  ir  notikusi  nepārvaramas  varas  iestāšanās  rezultātā  pēc  Līguma 
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda 
nepārvaramā vara ietver  sevī notikumus,  kuri  iziet  ārpus Pušu kontroles  un atbildības  (dabas 
katastrofas,  ūdens  plūdi,  ugunsgrēks,  zemestrīce  un  citas  stihiskas  nelaimes,  kā  arī  karš  un 
karadarbība,  streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju 
pieņemtie  normatīvie  akti  un  norādījumi  un  citi  apstākļi,  kas  neiekļaujas  Pušu  iespējamās 
kontroles robežās). 
9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra 
Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, 
ziņojumam  jāpievieno  izziņa,  kuru  izsniegušas  kompetentas  iestādes  un  kura  satur  minēto 
apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 
9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs)  mēnešiem,  katrai  Pusei ir 
tiesības  atteikties  no  Līguma  izpildes,  par  to  rakstveidā  brīdinot  otru  Pusi  vismaz  15 
(piecpadsmit)  dienas  iepriekš.  Šajā  gadījumā  neviena  Līguma  Puse  nevar  prasīt  atlīdzināt 
zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība
10.1. Puses domstarpības, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās 
ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā.
10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 
10.3. Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo tos no saistību, kas noteiktas šajā Līgumā, 
izpildes.

11. Noslēguma noteikumi
11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un darbojas līdz saistību pilnīgai 
izpildei. 
11.2.  Par  Līguma  grozījumiem un papildinājumiem  Puses  vienojas  rakstveidā.  Grozījumi  un 
papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie kļūst par šī Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu.
11.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:

11.3.1. IZPILDĪTĀJS nepilda  šī  Līguma  noteikumus  un  neveic  PAKALPOJUMU 
atbilstoši šī Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem;

11.3.2. tam mainījās apstākļi (finansējums, nepieciešamība, utt.).



11.4. Līgums  atspoguļo  Pušu  vienošanos  attiecībā  uz  Līguma  priekšmetu  un  atceļ  visas 
iepriekšējās  sarunas,  saraksti  un  vienošanās,  kas  pastāvējusi  starp  Pusēm  līdz  Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.
11.5. Kādam  no  Līguma  noteikumiem  zaudējot  spēku  normatīvo  aktu  grozījumu  gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.6. Ja  kādai  no  Pusēm  tiek  būtiski  mainīts  juridiskais  statuss,  Pušu  amatpersonu  paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, e-
pasta  adreses,  adreses  u.c.,  tad  tā  nekavējoties  rakstiski  paziņo  par  to  otrai  Pusei.  Ja  Puse 
neizpilda  šī  apakšpunkta  noteikumus,  uzskatāms,  ka  otra  Puse  ir  pilnībā  izpildījusi  savas 
saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 
11.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 
ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 
(vienu) mēnesi iepriekš.
11.8 Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
11.9.  Līgums  sastādīts  latviešu  valodā  uz  7  (septiņām)  lapām  ar  pielikumiem  kopā  uz  12 
(divpadsmit) lapām un parakstīts 6 (sešos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai PUSEI 
pa vienam eksemplāram.

12. Pušu rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS:
Aglonas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000065754
Somersetas iela 34, Aglona, LV-5304
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:  LV92TREL9802373022000

Projekta Partneris Nr.2:
Krāslavas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV24TREL9802217048000 

_____________________________ _____________________________
               H.Streiķe
z.v.

              G.Upenieks
z.v.

Projekta Partneris Nr.3:
Dagdas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.  90000041224
Alejas iela 4, Dagda, LV-5674
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV57TREL9800404030009

_____________________________
S.Viškure

z.v.

Projekta Partneris Nr.4:
Rēzeknes novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV -4601
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV98TREL980739H780200

_____________________________
                   M.Švarcs
z.v.



Projekta Partneris Nr.5:
Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV – 5701
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV82TREL9802308038000

____________________________
                      A.Gendele
z.v.

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Latgales druka”
Reģ.Nr. 40003286727
PVN reģ. Nr: 40003199542
Baznīcas iela 28, Rēzekne
Banka: A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV62HABA0001408050720

_____________________________
                   A.Kazaks
z.v.



Līguma Nr.____
1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Aglonas  novada  dome,  reģistrācijas  Nr. 90000065754,  juridiskā  adrese  Somersetas  iela  34, 
Aglona,  Aglonas  novads,  LV-5304,  turpmāk  tekstā  „PASŪTĪTĀJS”,  priekšsēdētājas  Helēnas 
Streiķes personā, kura  rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un

Krāslavas  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.  90001267487, juridiskā  adrese Rīgas  iela  51, 
Krāslava,  Krāslavas novads,  LV-5601, turpmāk tekstā  -  Krāslavas novada dome vai Projekta 
partneris Nr.2, priekšsēdētāja Gunāra Upenieka personā,  kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu,  no 
otrās puses,

Dagdas  novada  pašvaldība,  reģistrācijas  Nr.  90000041224,  Alejas  iela  4,  Dagda,  Dagdas 
novads,  LV-5674, turpmāk  tekstā  -  Dagdas  novada  pašvaldība  vai  Projekta  partneris  Nr.3, 
priekšsēdētājas Sandras Viškures personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no trešās puses,

Rēzeknes  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.90009112679,  Atbrīvošanas  aleja  95,  Rēzekne, 
Rēzeknes novads, LV -4601, turpmāk tekstā - Rēzeknes novada dome vai Projekta partneris Nr.4, 
priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
62.panta 4.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošiem noteikumiem 
Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, no ceturtās puses,

Ludzas  novada  pašvaldība, reģistrācijas  Nr.  90000017453,   Raiņa  iela  16,  Ludza,  Ludzas 
novads,  LV – 5701, turpmāk tekstā  -  Ludzas  novada pašvaldība  vai  Projekta  partneris  Nr.5, 
priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu no piektās puses, 

SIA „Latgales druka”, reģistrācijas Nr.40003199542, Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601, tās 
valdes  priekšsēdētāja Andra Kazaka personā,  kurš rīkojas pamatojoties  uz statūtiem,  turpmāk 
tekstā – IZPILDĪTĀJS, no sestās puses,

vienojas par šādu PAKALPOJUMA tehnisko specifikāciju: 
Nosacījums Tehniskās prasības 

1. Brošūra LATVIEŠU valodā 
Brošūra Nr.1
Brošūras formāts: A5
Brošūras lappušu skaits: 72 lappuses + vāks līmēts
Brošūras tirāža: 4000 eksemplāri
Druka iekšlapām: CMYK 4+4 
Papīrs iekšlapām: Krītpapīrs, matēts 90gr/m2
Druka vākiem: CMYK 4+4
Papīrs vākiem: Pusmatēts krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts un UV laka no vienas 

puses
Apstrāde: Dizains, maketēšana, drukāšana
Pēcapstrāde: Griešana, locīšana, komplektēšana, līmēšana
2. Brošūra KRIEVU valodā  
Brošūra Nr.2
Brošūras formāts: A5
Brošūras lappušu skaits: 72 lappuses + vāks līmēts
Brošūras tirāža: 6000 eksemplāri
Druka iekšlapām: CMYK 4+4 



Papīrs iekšlapām: Krītpapīrs, matēts 90gr/m2
Druka vākiem: CMYK 4+4
Papīrs vākiem: Pusmatēts krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts un UV laka no vienas 

puses
Apstrāde: Dizains, maketēšana, drukāšana
Pēcapstrāde: Griešana, locīšana, komplektēšana, līmēšana
3. Brošūra ANGĻU valodā  
Brošūra Nr.3
Brošūras formāts: A5
Brošūras lappušu skaits: 72 lappuses + vāks līmēts
Brošūras tirāža: 2000 eksemplāri
Druka iekšlapām: CMYK 4+4 
Papīrs iekšlapām: Krītpapīrs, matēts 90gr/m2
Druka vākiem: CMYK 4+4
Papīrs vākiem: Pusmatēts krītpapīrs 300 g/m2, matēts lamināts un UV laka no vienas 

puses
Apstrāde: Dizains, maketēšana, drukāšana
Pēcapstrāde: Griešana, locīšana, komplektēšana, līmēšana
5. Citi noteikumi
Paredzamais  līguma 
izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 6.februārim.

Piegāde: Iepirkuma priekšmeta pakošana un piegāde:
1) 2000 brošūru latviešu valodā, 2000 brošūru krievu valodā un 500 
brošūru angļu valodā jāpiegādā uz izstāžu centru Ķipsalā, pēc adreses: 
Ķīpsalas iela 8, Rīga.
Nepieciešamais brošūru piegādes datums: 2014.gada 6.februāris.
2)  400 brošūru latviešu  valodā,  400 brošūru krievu valodā  un 150 
brošuru  angļu  valodā  jāpiegāda  uz  Aglonas  novada  domes 
uzņēmējdarbības atbalsta centru, Somērsetas iela 34, Aglona.
3) 400 brošūru latviešu valodā, 2400 brošūru krievu valodā un 150 
brošuru  angļu  valodā  jāpiegāda  uz  Krāslavas  novada  tūrisma 
informācijas centru, Brīvības iela 13, Krāslava.
4)  400 brošūru latviešu  valodā,  400 brošūru krievu valodā  un 150 
brošuru angļu valodā jāpiegāda uz Dagdas novada pašvaldību, Alejas 
iela 4, Dagda.
5)  400 brošūru latviešu  valodā,  400 brošūru krievu valodā  un 150 
brošuru  angļu  valodā  jāpiegāda  uz  Rēzeknes  novada  tūrisma 
informācijas centru, Krasta iela 31, Rēzekne.
6)  400 brošūru latviešu  valodā,  400 brošūru krievu valodā  un 150 
brošuru  angļu  valodā  jāpiegāda  uz  Ludzas  novada  tūrisma 
informācijas centru, Baznīcas iela 42, Ludza.
Nepieciešamais  brošūru  piegādes  datums  augstāk  minētājām 
organizācijām: līdz 2014.gada 6.februārim.

Izcelsmes nosacījums: Saskaņā ar  Latvijas,  Lietuvas  un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 
–  2013.  gadam  valsts  izcelsmes  prasībām,  visiem  materiāliem, 
izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt 
ražotiem ES valstīs, valstīs  ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, 
kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, 
kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.



Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:
Aglonas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000065754
Somersetas iela 34, Aglona, LV-5304
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:  LV92TREL9802373022000

Projekta Partneris Nr.2:
Krāslavas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV24TREL9802217048000 

_____________________________ _____________________________
               H.Streiķe
z.v.

              G.Upenieks
z.v.

Projekta Partneris Nr.3:
Dagdas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.  90000041224
Alejas iela 4, Dagda, LV-5674
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV57TREL9800404030009

_____________________________
S.Viškure

z.v.

Projekta Partneris Nr.4:
Rēzeknes novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV -4601
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV98TREL980739H780200

_____________________________
                   M.Švarcs
z.v.

Projekta Partneris Nr.5:
Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV – 5701
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV82TREL9802308038000

____________________________
                      A.Gendele
z.v.

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Latgales druka”
Reģ.Nr. 40003286727
PVN reģ. Nr: 40003199542
Baznīcas iela 28, Rēzekne
Banka: A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV62HABA0001408050720

_____________________________
                   A.Kazaks
z.v.



Līguma Nr.____
2.pielikums

PAKALPOJUMA cenas

Aglonas  novada  dome,  reģistrācijas  Nr. 90000065754,  juridiskā  adrese  Somersetas  iela  34, 
Aglona,  Aglonas  novads,  LV-5304,  turpmāk  tekstā  „PASŪTĪTĀJS”,  priekšsēdētājas  Helēnas 
Streiķes personā, kura  rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un

Krāslavas  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.  90001267487, juridiskā  adrese Rīgas  iela  51, 
Krāslava,  Krāslavas novads,  LV-5601, turpmāk tekstā  -  Krāslavas novada dome vai Projekta 
partneris Nr.2, priekšsēdētāja Gunāra Upenieka personā,  kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu,  no 
otrās puses,

Dagdas  novada  pašvaldība,  reģistrācijas  Nr.  90000041224,  Alejas  iela  4,  Dagda,  Dagdas 
novads,  LV-5674, turpmāk  tekstā  -  Dagdas  novada  pašvaldība  vai  Projekta  partneris  Nr.3, 
priekšsēdētājas Sandras Viškures personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no trešās puses,

Rēzeknes  novada  dome,  reģistrācijas  Nr.90009112679,  Atbrīvošanas  aleja  95,  Rēzekne, 
Rēzeknes novads, LV -4601, turpmāk tekstā - Rēzeknes novada dome vai Projekta partneris Nr.4, 
priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
62.panta 4.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošiem noteikumiem 
Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, no ceturtās puses,

Ludzas  novada  pašvaldība, reģistrācijas  Nr.  90000017453,   Raiņa  iela  16,  Ludza,  Ludzas 
novads,  LV – 5701, turpmāk tekstā  -  Ludzas  novada pašvaldība  vai  Projekta  partneris  Nr.5, 
priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu no piektās puses, 

SIA „Latgales druka”, reģistrācijas Nr.40003199542, Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601, tās 
valdes  priekšsēdētāja Andra Kazaka personā,  kurš rīkojas pamatojoties  uz statūtiem,  turpmāk 
tekstā – IZPILDĪTĀJS, no sestās puses,

vienojas par šādām PAKALPOJUMA cenām:
Nr.

Pakalpojuma nosaukums
Piedāvātā 
cena EUR 
(bez PVN)

PVN
21%
EUR

Kopējā 
piedāvātā 
cena EUR 
(ar PVN)

1. Brošūru  sagatavošana  iespiešanai  (t.sk.,  dizains, 
maketēšana) 3 valodās

982,00 206,22 1188,22

2. Brošūru  drukāšana  (t.sk.  griešana,  locīšana, 
komplektēšana, līmēšana) un piegāde

7300,00 1533,00 8833,00

KOPĀ 8282,00 1739,22 10021,22

PASŪTĪTĀJS:
Aglonas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000065754
Somersetas iela 34, Aglona, LV-5304
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:  LV92TREL9802373022000

Projekta Partneris Nr.2:
Krāslavas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV24TREL9802217048000 

_____________________________ ____________________________
             H.Streiķe
z.v.

              G.Upenieks
z.v.



Projekta Partneris Nr.3:
Dagdas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.  90000041224
Alejas iela 4, Dagda, LV-5674
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV57TREL9800404030009

_____________________________
S.Viškure

z.v.

Projekta Partneris Nr.4:
Rēzeknes novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV -4601
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV98TREL980739H780200

_____________________________
                   M.Švarcs
z.v.

Projekta Partneris Nr.5:
Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV – 5701
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV82TREL9802308038000

____________________________
                      A.Gendele
z.v.

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Latgales druka”
Reģ.Nr. 40003286727
PVN reģ. Nr: 40003199542
Baznīcas iela 28, Rēzekne
Banka: A/S "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV62HABA0001408050720

_____________________________
                   A.Kazaks
z.v.


