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1. Vispārīga informācija par iepirkumu 

 
1.1. Iepirkums:  

1.1.1. Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts ID Nr. SSS-2019-02, 

turpmāk – Iepirkums. 

1.1.2. Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

 

1.2. Pasūtītājs:  

SIA “Siguldas Sporta Serviss”, 

Reģ.Nr. 40003411141, 

Juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, 

Banka: A/S “Swedbank”, 

Konta Nr.: LV62HABA0551033428205. 

 

1.3. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                Juris Dzenis 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks    Vents Balodis 

Komisijas locekļi       Dace Hemmele 

Komisijas loceklis, sekretārs     Santa Lazdāne 

                                                                                                           

Iepirkuma komisija izveidota 28.06.2019. ar SIA “Siguldas Sporta serviss” rīkojumu 

11/2019 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam “Komunikāciju stratēģijas 

izstrāde un īstenošanas atbalsts”, ID Nr.SSS-2019-02. 

 

1.4. Kontaktpersona: Par iepirkuma procedūru: SIA “Siguldas Sporta serviss” Siguldas 

Sporta centra direktors Juris Dzenis, e-pasta adrese: juris.dzenis@siguldassports.lv, 

tālr.29277522; 

 

1.5. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir sabiedrības trīs sporta bāžu Komunikāciju stratēģijas 

plāna izstrāde 2019.-2021.gadam un atbalsts stratēģijas plāna ieviešanā, 

izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma 

līguma noslēgšanai par komunikācijas stratēģijas izstrādi un atbalstu tās 

ieviešanā. Atbalsta apjoms definēts šī iepirkuma darba uzdevumā.   

1.5.2. Iepirkuma līgumā netiks paredzēts avansa maksājums. 

1.5.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

1.5.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās. 

1.5.5. CPV kods 79416000-3, Sabiedrisko attiecību pakalpojumi un 79413000-2, 

Tirgdarbības vadības konsultāciju pakalpojumi, turpmāk – Pakalpojumi. 

1.5.6. Iepirkums paredz līguma slēgšanu par pakalpojumu sniegšanu ar vienu 

pretendentu, saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.8 – Līguma projekts. 

1.5.7. Līguma izpildes laiks: no 2019.gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.jūlijam jeb 24 

mēneši (divdesmit četri mēneši). 

1.5.8. Līguma cena ir līdz 14 900,00 EUR, neieskaitot PVN. 

 

1.6. Iepirkuma dokumentu saņemšana 

 

1.6.1. Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā 

mailto:juris.dzenis@siguldassports.lv
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https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ un Siguldas Sporta serviss tīmekļa 

vietnē http://www.siguldassports.lv 

1.6.2. Jebkura papildu informācija, tai skaitā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju 

uzdotiem jautājumiem par iepirkuma nolikumu, kas tiks sniegta saistībā ar šo 

iepirkumu, tiks publicēta Siguldas Sporta serviss tīmekļa vietnē pie attiecīgā 

iepirkuma: http://www.siguldassports.lv, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ Ieinteresētajam piegādātājam ir 

pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītāja Iepirkuma komisija 

nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība  

 

1.7.1. Pretendentiem piedāvājumus jāiesniedz līdz 12.07.2019. plkst.10:00 SIA 

“Siguldas Sporta serviss”, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, 

Siguldas novadā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam 

jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. 

1.7.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.7.1.punktā minētā termiņa, netiks 

pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, 

neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.  

 

1.8. Piedāvājuma nodrošinājums. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam piedāvājuma 

nodrošinājums nav jāiesniedz. 

 

1.9. Piedāvājuma noformēšana 

 

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā 

iepakojumā), uz kuras jānorāda: 

1.9.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.9.1.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

1.9.1.3. atzīme  

 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts  

ID NR. SSS-2019-02 

neatvērt līdz 16.07.2019. plkst.10:00” 

 

1.9.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

1.9.2.1. pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija); 

1.9.2.2. tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija); 

1.9.2.3. finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).  

1.9.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 1.9.1.punktā minētajā aploksnē (vai 

citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem 

(caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst 

pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām 

norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).  

1.9.4. Piedāvājuma dokumentus izstrādāt atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

un 2010.gada 6.maija likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. 

1.9.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem 

dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 

2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.  

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
http://www.siguldassports.lv/
http://www.siguldassports.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
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1.9.6. Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, 

piedāvājuma kopijām, tad tiks vērtēta piedāvājuma oriģinālā iekļautā informācija. 

1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta 

pilnvarotās personas parakstu. 

1.9.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, t.sk. katra piedāvājuma daļa, piem., 

finanšu piedāvājums, tehniskais piedāvājums u.c. ir jāparaksta. Ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst 

apvienībā. 

1.9.9. Ja Pretendenta pārstāvja paraksta (pārstāvības) tiesības neizriet no informācijas, 

kas iegūstama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents 

Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš 

paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. 

1.9.10. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas  

autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumentu orģinālu 

vai iesniedz dokumenta notariālu apliecinātu kopiju. 

1.9.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.2.punktā noteikto 

gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

 

1.10. Informācijas sniegšana un apmaiņa 

 

1.10.1. Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām 

prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 

Pretendentu atlasi tiek nodrošināta 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 

(četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents 

informāciju pieprasījis laikus. 

1.10.2. Papildu informāciju Pasūtītāja Iepirkuma komisija ievieto Siguldas Sporta 

serviss tīmekļa vietnē pie attiecīgā iepirkuma: http://www.siguldassports.lv 

norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

1.10.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa 

pastu (lēnāka) vai e-pastu (ātrāka).  

1.10.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs 

nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas 

laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas 

procesu. 

 

2. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 
 

2.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 

1.panta 22.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 3.sadaļā minētos 

dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. 

Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

2.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja: 

2.3.1. Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no Nolikuma 3.sadaļā minētajiem 

dokumentiem;  

2.3.2. Pretendenta piedāvājums nav sagatavots atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajām 

prasībām vai atbilstoši pielikumos pievienotajām formām; 

2.3.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

http://www.siguldassports.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
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2.4. Iepirkuma komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem. 

  

3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 

 
Prasības Atlases pārbaude, iesniedzamie 

dokumenti 

Atlases dokumenti 

3.1. Pretendents piesakās dalībai 

iepirkumā, iesniedzot 

pieteikumu un informāciju par 

sevi. 

3.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, ko 

sagatavo atbilstoši pievienotajai formai 

(Nolikuma 1.pielikums) 

3.1.2. Personu apvienībai un 

personālsabiedrībai jāiesniedz vienošanās 

protokols, ko parakstījušas visu dalībnieku 

pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, 

kurā norādīts atbildīgais apvienības 

dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots 

iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu 

apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma 

procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma 

Līgumu, bez tam, vienošanās protokolā 

jānorāda atbildības sadalījums starp 

apvienības dalībniekiem, norādot kādus 

darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no 

apvienības dalībniekiem vai personāl-

sabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par 

uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz 

visu personu apvienības dalībnieku 

apliecināts apliecinājums, ka uzvaras 

gadījumā līdz iepirkumu līguma noslēgšanai 

personu apvienība tiks izveidota 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

3.1.3. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj 

piedāvājumu parakstījušai personai 

uzņemties saistības Pretendenta vārdā. 

3.2. Pretendents, personālsabiedrība 

un visi personālsabiedrības 

biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi 

personu apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), Pretendenta 

norādītie apakšuzņēmēji, kuru 

sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10% (desmit procenti) 

no kopējā finanšu piedāvājuma 

EUR bez PVN, Pretendenta 

norādītās personas, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

3.2.1. Par reģistrācijas faktu Pasūtītāja 

Iepirkuma komisija pārliecināsies 

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē 

www.ur.gov.lv  

3.2.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, 

tam ir jāiesniedz komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija. 

3.2.3. Ja par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīta 

piegādātāju apvienība, tās pienākums 10 

(desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad 

Pasūtītājs būs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu: 

3.2.3.1. izveidot personālsabiedrību, 

reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā 

http://www.ur.gov.lv/
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atbilst iepirkuma prasībām, ir 

reģistrētas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, un 

iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos 

dokumentus (Uzņēmuma reģistra izziņa par 

reģistrāciju orģināls, Pretendenta vai notariāli 

apstiprināta kopija) līguma noslēgšanai  

vai 

3.2.3.2. noslēgt sabiedrības līgumu, 

vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu un attiecīgo dokumentu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

apliecinātas kopijas iesniedz Pasūtītājam. 

3.3. Pretendents var balstīties uz citu 

personu saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā 

iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura.  

Šajā gadījumā Pretendents un 

persona, uz kuras 

saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām tas 

balstās, ir solidāri atbildīgi par 

iepirkuma līguma izpildi. 

3.3.1. Pretendents pierāda Pasūtītāja 

Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 

apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

konkrētā līguma izpildē. 

3.3.2. Pretendenta un personas, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts 

apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā 

norādīts, ka persona, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

Pretendents balstās, uzņemas solidāro 

atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī 

norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona 

ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību 

par iepirkuma līguma izpildi. 

3.4. Pretendenta gada finanšu 

apgrozījums par katru no 

iepriekšējiem trīs pārskata 

gadiem ir ne mazāks kā 

29 000,00 EUR (divdesmit 

deviņi tūkstoši euro 00 centi). Ja 

Pretendents ir personu 

apvienība, tās saimnieciskais un 

finansiālais stāvoklis ir 

atbilstošs konkrētā līguma 

izpildei, ja  katra gada finanšu 

apgrozījums par iepriekšējiem 

trīs pārskata gadiem visiem 

personu apvienībā iesaistītajiem 

dalībniekiem ir ne mazāks kā 

29 000,00 EUR (divdesmit 

deviņi tūkstoši euro 00 centi). Ja 

Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, 

lai apliecinātu atbilstību 

Nolikuma 4.5.punktā 

noteiktajām prasībām, 

Pretendentam ir tiesības iesniegt 

līdzvērtīgus dokumentus 

3.4.1. Pretendenta apliecinājums par 

Pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 

iepriekšējiem trīs finanšu pārskata gadiem, 

norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi 

atbilstoši Nolikuma 3.4.punktā minētajām 

prasībām. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – 

apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu 

nostrādātajā periodā atbilstoši Nolikuma 

3.4.punktā minētajām prasībām. 

3.4.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai 

apliecinātu atbilstību 3.4.punkta prasībām, 

Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus 

dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts 

normatīvajam regulējumam.  
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atbilstoši to reģistrācijas valsts 

normatīvajam regulējumam. 

3.5. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2016., 2017., 2018. 

un 2019. gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) ir pieredze 

līdzīgu pakalpojumu sniegšanā: 

vismaz 3 līdzīga apjoma 

komunikāciju stratēģijas 

izstrādes pieredzes* un vismaz 3 

līdzīga apjoma pieredzes 

publicitātes atbalstam medijos*. 
 

 

 

 

* Par līdzīgu pieredzi uzskatāma 
pieredze, kur vismaz kāds no pieredzē 
uzrādītajiem darbiem atbilst līdzīgam 
apjomam, kā tas ir definēts šajā 
nolikumā.  

3.5.1. Pretendenta pieredzes apraksts, 

saskaņā ar pievienoto formu (Pielikums 

Nr.4). 

3.5.2. Līgumiem, ar kuriem pretendents 

apliecina savu atbilstību šajā nodaļā 

minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā 

pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

3.5.3. Par katru komunikāciju stratēģijas 

izstrādes līdzīga apjoma pieredzi jāpievieno 

attiecīgās komunikācijas kampaņas aprakstu 

vai citu dokumentu, kas nepārprotami 

apliecina pieredzi un vismaz vienu atsauksmi 

no Pasūtītāja. 

3.5.4. Par katru līdzīga apjoma publicitātes 

atbalsta pieredzi jāpievieno aprakstu vai citu 

dokumentu, kas nepārprotami apliecina 

pieredzi un vismaz vienu atsauksmi no 

Pasūtītāja. 

3.6. Pretendentam jānodrošina, ka 

iepirkuma līguma izpildē 

piedalās kvalificēts un 

pieredzējis komunikāciju 

profesionālis. 

3.6.1. Aizpildīts Pretendenta paredzēto 

speciālistu Personāla saraksts ar vismaz 2 

(diviem) speciālistiem: viens mārketinga un 

viens sabiedrisko attiecību jomā. (Pielikums 

Nr.6) un informācija par speciālistiem CV 

formā (Pielikums Nr.7) 

3.6.2. Abiem speciālistiem jābūt ar vismaz 

trīs gadu pieredzi katram savā jomā un šai 

pieredzei jābūt nepārprotami atspoguļotai 

speciālista CV (Pielikums Nr.7) 

3.6.3. Katram speciālistam ir jāuzrāda vismaz 

3 līdzīga apjoma pieredzes savā jomā pēdējo 

3 (trīs) gadu laikā (2016., 2017., 2018. un 

2019. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas 

brīdim). Par katru līdzīga apjoma pieredzi 

jāpievieno attiecīgās pieredzes apraksts vai 

cits dokuments, kas nepārprotami apliecina 

pieredzi. 

3.7. Ja Pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus, biedrības, 

nodibinājumus – informācija par 

konkrētajiem apakšuzņēmējiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un 

tiem nododamo darbu saraksts 

un apjoms. Informācija 

jāsagatavo un jāiesniedz pēc 

klātpievienotās tabulas par 

3.7.1. Informācija par konkrētajiem apakš-

uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. 

Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc 

klātpievienotās tabulas par visiem 

piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. (Nolikuma 

5.pielikums). 
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visiem piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem. 

Tehniskais piedāvājums 

3.8. Atbilstoši noformēts Tehniskais 

piedāvājums. 

3.8.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un 

jāiesniedz saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) 

noteiktajām prasībām; 

Finanšu piedāvājums 

3.9. Atbilstoši noformēts Finanšu 

piedāvājums. 

3.9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un 

jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma 

formai (Nolikuma 4.pielikums). 

3.9.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā 

vienību cenā iekļaujamas visas Tehniskajā 

specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) 

norādīto pakalpojuma pozīcijas, iekļaujot 

normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, 

izņemot PVN un visas ar to netieši saistītās 

izmaksas. 

 

4. Iepirkuma norise 

 
4.1. Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga 

SIA  “Siguldas Sporta serviss” Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums 

ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana 

 
5.1. Iepirkuma komisija izvērtēs piedāvājumus, un noteiks iepirkuma uzvarētāju slēgtā 

komisijas sēdē. 

5.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic secīgos posmos: piedāvājuma 

noformējuma pārbaude, Pretendenta kvalifikācijas pārbaude, tehniskā un finanšu 

piedāvājuma pārbaude. 

5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

5.3.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Latvijas Republikas 

normatīvo aktu un Nolikuma prasībām. 

5.3.2. Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti, vai kāds 

no tiem, nav parakstīti. Iepirkuma komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, 

ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību iepirkumam. 

Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas 

neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas 

attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu. 

5.4. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude: 

5.4.1. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un Pretendenta piedāvājums tiek 

atstāts bez izskatīšanas, ja iepirkuma komisija konstatē, ka: 

5.4.1.1. Pretendents nav iesniedzis Nolikuma 3.punktā prasītos 

dokumentus un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikuma izvirzītajām 

prasībām un/vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, 

tajā skaitā, nav iesniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo 

informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā; 
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5.4.1.2. Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma Nolikuma 3.punkta 

prasībām. 

5.4.2. Ja ir pamats apšaubīt Pretendenta statusu, iepirkuma komisijai ir tiesības 

jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, 

apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta 

kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta 

oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

5.5. Tehniskā piedāvājuma pārbaude: 

5.5.1. Piedāvājuma vērtēšanas laikā, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek 

izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. 

5.5.2. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu, ja Pretendents nav iesniedzis 

Nolikuma 3.punktam atbilstošu dokumentu, vai arī nav sniedzis atbildes 

iepirkuma komisijai par to, vai sniegtās atbildes uz iepirkuma komisijas 

jautājumiem nepierāda Pretendenta spēju nodrošināt Nolikumā norādīto 

tehnisko prasību izpildi. 

5.6. Finanšu piedāvājuma pārbaude: 

5.6.1. Ja, vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, tiek konstatēts, ka Pretendents 

nav iesniedzis finanšu piedāvājumu, vai tas neatbilst Nolikuma 

3.pielikumam, vai iesniegtā finanšu piedāvājuma formāts neatbilst iepirkuma 

Nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pretendents no tālākās dalības 

iepirkumā tiek izslēgts. 

5.6.2. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendenta 

piedāvājumā. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek izlabota un par to 

tiek informēts Pretendents. 

5.6.3. Ja piedāvājumā bijusi aritmētiska kļūda, kuras dēļ ir mainījusies piedāvājuma 

cena, veicot piedāvājuma izvērtēšanu, iepirkuma komisija ņem vērā mainīto 

cenu. 

5.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana: 

5.7.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cenu EUR bez PVN.  

5.7.2. Situācijā, kad diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienādi cenas 

piedāvājumi, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta septītās daļas 

nosacījumiem, Komisija par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju nosaka 

lielāko vidējo sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta 

darbinieku 2018.gadā. 

5.7.3. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

iepirkuma komisija pārbauda, vai uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta astotajā daļā un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 pantā minētie izslēgšanas gadījumi. 

5.7.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

5.7.4.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot 

gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka 

maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā 

saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 

5.7.4.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai 

kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota 
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Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

5.7.4.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai 

darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar 

Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas 

izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem; 

5.7.4.4. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma Nolikumā, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. 

punkta nosacījumi; 

5.7.4.5. Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu 

apvienība. 

5.7.5. Lai Komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kuram 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likumā (skat. grozījumu, kas stājās spēkā 

2018.gada 12.jūlijā, 11.1pantu) noteiktās sankcijas, pretendentam 10 

(desmit) darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izziņu (–as), kas atspoguļo aktuālo informāciju par 

pretendenta amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, 

pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir 

pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Izziņai (–

ām) jāpievieno apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi izziņā (–

ās) norādītā informācija ir aktuāla. 

5.7.6. Ja Pretendentam pastāv Nolikuma 5.1.7.4.2. punktā minētie apstākļi, un nav 

iesniegta papildus informācija iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā, 

Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, un līguma slēgšanas tiesības 

tiek piešķirtas Pretendentam ar nākamo zemāko cenas piedāvājumu, kas 

atbilst iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

5.7.7. Ja Pretendentam nepastāv Nolikuma 5.1.7.4.2.apakšpunktā minētie apstākļi 

dienā, kad iepirkuma komisija pieņem lēmumu, un iesniegtā papildus 

dokumentācija apstiprina šo apstākļu neesamību, Pretendentam tiek 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

5.8. Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 41.panta devīto daļu. 

5.9. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija 

rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu. 

5.10. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 

atbildīs iepirkuma Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, 

var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

5.11. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par 

atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. 

Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma 

organizēšanu. 
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6. Iepirkuma līgums 

 
6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 8.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, 

pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.   

6.2. Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma (uz Pretendenta norādīto e-

pasta adresi) par iepirkuma līgumu noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā 

minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumus, tas tiek uzskatīts par 

Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumus. 

6.3. Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumus Nolikuma 

6.2.punktā minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, 

kurš iesniedzis zemākās cenas piedāvājumu. 

6.4. Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumus.  

 

7. Iepirkuma komisijas tiesības 

 
7.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 

kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas 

iesniegti Iepirkuma komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas 

iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas 

sagatavošanai un iesniegšanai. 

7.2. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai. 

7.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, 

piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

7.4. Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām 

un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 3.sadaļas prasībām, 

Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un 

nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to. 

7.5. Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai 

atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā 

piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu. Šajā gadījumā Pretendenta 

iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam. 

7.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu 

piedāvājumos, informējot par to Pretendentu. 

7.7. Izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

7.8. Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

7.9. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šajā nolikumā noteikto 

iepirkuma summu.  

7.10. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 

7.11. Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 

7.12. Iepirkuma komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkuma 

likuma, turpmāk – PIL 9.panta astotajā daļā paredzētajiem gadījumiem.  
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8. Iepirkuma komisijas pienākumi 

 
8.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

8.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem. 

8.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

8.4. Vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.  

8.5. Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām. 

8.6. Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota 

Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība. 

8.7. Noteikt iepirkuma uzvarētāju. 

8.8. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

8.9. Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv, ievietot 

informāciju Siguldas Sporta serviss tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv, kā arī 

EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ . 

 

9. Pretendenta tiesības 

 
9.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie 

Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. 

9.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas 

izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai 

maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta 

pilnvarotas personas parakstu. 

9.3. Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena 

mēneša laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās brīža. Administratīvās 

rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

10. Personas datu aizsardzība 

 
10.1. Datu pārzinis ir SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas  LV40003411141, 

juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas 

datu apstrādi publisko iepirkumu veikšanas nolūkam; 

10.2. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas Sporta 

serviss tīmekļa vietnes www.siguldassports.lv sadaļā Privātuma politika. 

 

11. Noslēguma noteikumi 
 

11.1. Nolikums sastādīts uz 31 (trīsdesmit vienu) lapu. Visi pielikumi ir Nolikuma 

neatņemamas sastāvdaļas: 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.siguldassports.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
http://www.siguldassports.lv/
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 Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma forma; 

 Pielikums Nr.2  – Tehniskā specifikācija; 

 Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma;  

 Pielikums Nr.4 – Pretendenta darba pieredzes apliecinājums; 

Pielikums Nr.5 – Informācija par pretendenta piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem  un personu apvienības dalībniekiem; 

 Pielikums Nr.6 – Personāla saraksts 

Pielikums Nr.7. – Piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes 

apliecinājums (CV) 

 Pielikums Nr.8 – Līguma projekts (pielikums MS DOC formātā). 
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Pielikums Nr. 1 

Pretendenta pieteikuma forma 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

1. Saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam 

iepirkuma Nolikuma prasībām veikt komunikāciju stratēģijas izstrādi un īstenošanas 

atbalstu saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

2. Mēs apstiprinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu ir patiesa. 

3. Mēs piekrītam iepirkuma Nolikuma pievienoto iepirkumu līguma projekta 

noteikumiem. 

4. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

iepirkumā. 

5. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Tehniskās specifikācijas prasībām, un mums 

nav tādu apstākļu, kas liegtu mums izpildīt Tehniskās specifikācijas, un iepirkuma 

līguma projekta norādītās prasības. 

6. Esam informējuši darbiniekus, ka viņu personas dati tiks nodoti Pasūtītājam. 

7. Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā: 

 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________ 

 

Pretendents atbilst mazā vai vidējā1 uzņēmuma definīcijai ______________(Jā vai Nē) 

 

Reģistrācijas numurs:___________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese: _______________________________________________________ 

 

Biroja adrese: _________________________________________________________ 

 

Kontaktpersona: _______________________________________________________ 
                  (Vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:_______________________ Fakss: ____________________________ 

 

E–pasta adrese: __________________ mājas lapa: ________________________ 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:____________________________________ 

 

Banka:__________________________ Kods:_____________________________ 

 

Konts: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 
1 Skaidrojums pieejams 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu kopumu, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Sniegtā 

informācija un dati ir patiesi. 

 

 

 

Paraksts: 

Vārds, Uzvārds:     

Amats:  

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2019.gada____ . _______________ 



Pielikums Nr. 2 

Tehniskā specifikācija 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 

 

Iepirkuma priekšmets ir komunikācijas stratēģijas izstrāde sabiedrības trīs sporta bāzēm 

2019.-2021.gadam un atbalsts stratēģijas plāna ieviešanā ar mērķi piesaistīt klientus, 

sacensību organizatorus, sadarbības partnerus, kā arī informēt sabiedrību par sporta 

bāžu piedāvājumu un norisēm.  

1. Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no iepirkuma līguma slēgšanas tiek izstrādāts un 

iesniegts komunikāciju stratēģijas plāns, kas ietver trīs sporta bāžu: 

a. Līdzšinējās komunikācijas situācijas analīzi; 

b. Mērķauditorijas definējumu; 

c. Galveno vēstījumu un komunikācijas metožu formulējumu katrai 

auditorijai atbilstoši situācijas analīzei; 

d. Komunikācijas aktivitāšu aprakstu un laika plānu (iesk.mediju 

komunikācijas laika plāns); 

e. Komunikācijas efektivitātes metodoloģijas aprakstu. 

2. Tiek nodrošināts atbalsts publicitātei trīs sporta bāzēm Latvijas sporta medijos, 

Latvijas nacionālajos medijos, Latvijas krievvalodīgajos medijos, intervija, raksts, 

video, preses relīze, fotogalerija vai cita veida publicitātes materiāls, atkarībā no 

pretendenta izstrādātās komunikācijas stratēģijas. Projekta īstenošanas periodā vismaz 

100 (simts) publikācijas. 

3. Tiek organizēti un rīkoti vismaz 2 (divi) mediju pasākumi sporta bāzēs, uzaicinot 

plašsaziņu līdzekļu pārstāvjus (minimālais skaits 8 sporta, nacionālo, reģionālo mediju 

pārstāvji katrā pasākumā). 

4. Tiek ar sabiedrību saskaņota informācija un sagatavotas vismaz 12 (divpadsmit) 

preses relīzes. Preses relīzes tiek sagatavotas un izsūtītas atkarībā no pretendenta 

izstrādātās komunikāciju stratēģijas. Sabiedrība atbalsta ar nepieciešamo faktoloģisko 

informāciju par sabiedrību. 

5. Tiek sagatavotas publicitātes atskaites saskaņā ar līgumā noteiktajiem termiņiem 

un iesniegtas sabiedrībā. Atskaitei jāietver konkrēta interneta saite, kur redzama 

publikācija, skanēta publikācija vai arī ekrānšāviņš televīzijas vai interneta publikācijas 

gadījumā, ja tas var nebūt redzams nākotnē. 

 

Informācija par sporta bāzēm:  

www.siguldassports.lv 

 

Pretendents brīvā formā īsi apraksta tehniskā specifikācijā norādītos darbus (pa 

punktiem), ar mērķi demonstrēt pieredzi un savu izpratni par to, kā tiks organizēts 

process katrā no uzdotajiem uzdevumiem  un apliecina savas spējas izpildīt katru no 

uzdotajiem uzdevumiem. 

http://www.siguldassports.lv/
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Pielikums Nr. 3 

Finanšu piedāvājuma forma 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________ 

 

Pakalpojuma nosaukums 
Līgumcena EUR 

bez PVN 

PVN 

(21%) 

Līgumcena EUR ar 

PVN 

Komunikāciju stratēģijas 

izstrāde un īstenošana 

   

 

 

 

 

Paraksts:            

Vārds, Uzvārds:_____________________________________________________ 

    

Amats:            

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2019.gada      



 

Pielikums Nr. 4 

Pretendenta darba pieredzes apliecinājums 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

Pretendenta nosaukums: 

____________________________________________________________________ 

 

Apliecinām, ka mums iepriekšējos 3 (trijos gados) (t.i., 2016., 2017., 2018. un 

2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir atbilstoša Nolikuma 

3.5.apakšpunktam pieredze: 

 

Nr.

p.k. 
Pasūtītājs 

Līguma/pakalpojuma 

nosaukums 

Līguma darbības 

termiņš  

(no – līdz) 

Pasūtītāja 

kontaktpersona, 

tālrunis 

Pieredze Komunikāciju stratēģijas izstrādē 

1.     

Pakalpojuma pieredzes apraksts: 

 

 

2.     

Pakalpojuma pieredzes apraksts: 

 

 

3.     

Pakalpojuma pieredzes apraksts: 

 

 

Pieredze publicitātes atbalstam  

1.     

Pakalpojuma pieredzes apraksts: 

 

 

2.     

Pakalpojuma pieredzes apraksts: 
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3.     

Pakalpojuma pieredzes apraksts: 

 

 

 
 

 

 
 

Paraksts:            

 

Vārds, Uzvārds:____________________________________________________

    

Amats:            

 

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2019.gada      



 

Pielikums Nr. 5 

Informācija par pretendenta piesaistītajiem  

apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem 
 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________ 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums 

un 

reģistrācijas 

numurs 

Statuss 

piedāvājumā 

(apakšuzņēm

ējs, personu 

grupas 

dalībnieks) 

Apakšuzņēmēja 

statuss (mazais 

vai vidējais 

uzņēmums) 

Juridiskā 

adrese 

Kontakt– 

persona, tālr. Nr. 

1          

Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % 

Apakšuzņēmējam /personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi 

2         

Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % 

Apakšuzņēmējam /personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi 

3         

Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % 

Apakšuzņēmējam /personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi 

 

 

Paraksts: _____________________________________________________________ 

 

Vārds, Uzvārds:________________________________________________________ 

    

Amats: ______________________________________________________________ 

 

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2019.gada______________________________



Pielikums Nr. 6 

Personāla saraksts 
 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

Pretendenta nosaukums:  ______ 

Nr. 

p.k. 
Vārds, Uzvārds 

Amata nosaukums 

līguma izpildē 

1. 
 Mārketinga speciālists 

 

2. 
 Sabiedrisko attiecību speciālists 

 

3 
 Projekta koordinators  

(ja cita persona no 1.un2. punktā minētajiem). 

 

 

Ar savu parakstu Pretendents apliecina speciālista piesaisti līguma izpildei.  

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību 

Nolikuma prasībām. Norādītā informācija un dati ir patiesi. 

 

 

 

 

Paraksts:            

Vārds, Uzvārds:___________________________________________________ 

   

Amats:            

 

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2019.gada      
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Pielikums Nr. 7 

Piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apliecinājums (CV) 
 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

Speciālista vārds, uzvārds:   

Pozīcija Pakalpojuma izpildes laikā:   

Kontakttālrunis un e-pasts:   

 

1. GALVENĀ KVALIFIKĀCIJA 
Sniedziet vispārēju speciālista izglītības un darba pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst šā iepirkuma 

priekšmetam. 

 

2. VALODU ZINĀŠANAS:  
Norādiet valodas prasmes līmeni 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

    

    

    

 

3. DARBA PIEREDZE 
Norādiet sniegtos pakalpojumus, veiktos darbus, dalību projektos u.c., lai apliecinātu pieprasīto kvalifikāciju un 

pieredzi atbilstoši savai lomai iepirkumā un Nolikuma 3.6.2. un 3.6.3. punktu prasībām. 

Nr. Laika 

periods 

Uzņēmums, 

kontaktpersona, 

tel., e-pasts 

Pakalpojuma nosaukums un apraksts  

1    

2    

3    

...    
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4. APLIECINĀJUMS 

Es, apakšā parakstījies (-usies):  

apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,  

piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma “Komunikāciju stratēģijas izstrāde un 

atbalsta īstenošana” izvērtēšanai,  

apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam 

__________[nosaukums] iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu 

iepirkumā “Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts” (ID NR. SSS-2019-02). 

 

 

Speciālista paraksts:____________________________________________________ 

 

Vārds, Uzvārds:_______________________________________________________ 

  

Amats: ______________________________________________________________ 

 

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2019.gada______________________________ 
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Pielikums Nr. 8 

Līguma projekts 
 

Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts 

ID NR. SSS-2019-02 
 

Siguldā, Siguldas novadā                                     2019.gada ___.____________ 

 

SIA Siguldas Sporta serviss, Reģ.Nr. LV40003411141, juridiskā adrese: Ata Kronvalda ielā 

7a, Sigulda, LV-2150, tās valdes locekles ______________________ personā, kura rīkojas 

pamatojoties uz statūtiem,  turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

un ______ „______________”, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese _____________ 

iela ____, LV–_____, tās _______________ _____________personā, kurš darbojas uz 

_____________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, turpmāk tekstā kopā – Puses, 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „ Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas 

atbalsts” ar identifikācijas Nr. SSS-2019-01 rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums. 

1. Līguma priekšmets 

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas nodrošināt komunikāciju stratēģijas izstrādi un 

īstenošanas abalstu saskaņā ar Līguma un tā pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” (turpmāk 

– Pakalpojums). Iepriekš minētie Līguma pielikumi (turpmāk visi kopā saukti – Līguma 

pielikumi) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

2. Līguma darbības un pakalpojumu izpildes termiņš 

2.1.Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus. 

2.2.Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu laika periodā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas līdz saistību pilnīgai izpildei.  

2.3.Līguma 2.1.punktā noteiktais Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Līguma 

2.1.punktā noteiktā izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja 

atkarīgu apstākļu dēļ, kā arī, ja Līguma izpildes kavējums radies saistībā ar cita līguma 

(kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu piegādātāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu; 

 

3. Kontaktpersonas 

3.1.Pasūtītāja  kontaktpersona: ____________  tālr.:__________  

e– pasta adrese: ________ 

3.2.Izpildītāja kontaktpersona: projekta vadītājs:______________  tālr.:__________  

e– pasta adrese: ________ 

3.3.Pušu kontaktpersonas uztur sakarus savā starpā, kā arī ir atbildīgas par Līguma izpildes 

uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta sagatavošanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

3.4.Gadījumā, ja līguma izpildes laikā tiek nomainīts Puses kontaktpersona, par to rakstiski tiek 

informēta otra Puses kontaktpersona. Atsevišķi līguma grozījumi par to netiek veikti. 
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4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1.Līguma cena par Līgumā minēto Pakalpojuma sniegšanu bez PVN ir EUR ______ 

(_____euro un __ centi) un papildus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) _____ EUR 

(____euro un ___ centi), kopā ar PVN ________ EUR (________euro un __ centi). 

4.2.Līguma summu ___ EUR (summa vārdiem un __ centi) Pasūtītājs apņemas samaksāt 

Izpildītājam sešās daļās pārskaitot to uz rēķinā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu: 

4.2.1.  2/6 daļas no 4.1.punktā minētās summas pēc Komunikāciju stratēģijas iesniegšanas, 

bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. oktobrim (pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 

1.punkts). 

4.2.2. 1/6 daļa no no 4.1.punktā minētās summas līdz 2019.gada 31.decembrim, bet tikai 

gadījumā, ja periodā ir sniegts publicitātes atbalsts (pielikuma Nr.1 “Tehniskā 

specifikācija” 2., 4. un/vai 3.punkts). 

4.2.3. 1/6 daļa no no 4.1.punktā minētās summas līdz 2020.gada 31.jūlijam, bet tikai gadījumā, 

ja periodā ir sniegts publicitātes atbalsts (pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 2., 4. 

un/vai 3.punkts). 

4.2.4. 1/6 daļa no no 4.1.punktā minētās summas līdz 2020.gada 31.decembrim, bet tikai 

gadījumā, ja periodā ir sniegts publicitātes atbalsts (pielikuma Nr.1 “Tehniskā 

specifikācija” 2., 4. un/vai 3.punkts) 

4.2.5. Beidzamā 1/6 daļa no no 4.1.punktā minētās summas līdz 2021.gada 31.jūlijam. 

4.3.Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

4.4.Līguma summa ietver visas ar Pakalpojumu saistītās tiešās un netiešās izmaksas, tajā skaitā 

materiālu, izstrādājumu, iekārtu un transporta izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas 

uz Pakalpojuma sniegšanu, t.sk. Uzņēmēja maksājamos nodokļus.  

4.5.Ja Pasūtītājs, konstatē nepilnības Pakalpojuma kvalitātē, Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) 

darba dienu laikā novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus. 

4.6.Ja Pasūtītājs, pārbaudot Izpildītāja iesniegtos atskaites dokumentus, konstatē to atbilstību 

iepirkuma Līguma prasībām, attiecīgā Pakalpojuma izpildes daļa tiek saskaņota un tiek 

parakstīts Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts. 

4.7.Pamatojoties uz abpusēji parakstītu Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma apmaksas dokumentu (rēķinu). 

 

5. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1.Izpildītājs iesniedz Komunikāciju stratēģiju pasūtītājam saskaņā ar 4.2.1. punktā noteikto 

termiņu un tā ietvaros Mediju komunikācijas laika plānu, kas tiek saskaņots ar klientu un 

pievienots kā šī līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.3).  

5.2.Puses apņemas sniegt viens otram informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma savlaicīgai 

un kvalitatīvai izpildei. 

5.3.Pasūtītājs apņemas pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā 

no Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojuma 

sniegšanai nepieciešamo informāciju, materiāliem (piemēram, vizuālās identitātes 

vadlīnijām, logotipiem un tml.) un dokumentiem. 
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5.4.Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai materiālus, kas 

nepieciešami Pakalpojuma izpildei, un Pasūtītājs saskaņo Izpildītāja iesniegtos materiālus, 

pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, no materiālu 

saņemšanas brīža. Saskaņošana notiek mutiski vai elektroniski, nesagatavojot par to 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.5.Ja objektīvu apstākļu dēļ Pasūtītājs nevar saskaņot Izpildītāja iesniegtos materiālus 

5.3.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam vienojoties ar Izpildītāju, 5.3.punktā noteikto 

termiņu var pagarināt par Pasūtītājam nepieciešamo dienu skaitu. 

5.6.Ja Pasūtītājs nav laicīgi, t.i., pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darba 

dienu laikā no Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, nodrošinājis Izpildītāju ar 

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, materiāliem (piemēram, vizuālās 

identitātes vadlīnijām, logotipiem un tml.) vai dokumentiem (izņemot gadījumu, kad 

Pasūtītājs ar Izpildītāju ir vienojušies par ilgāku informācijas, materiālu vai dokumentu 

sniegšanas laiku), vai nav veicis citas darbības, kas saskaņā ar šo Līgumu bija jāveic pirms 

Pakalpojuma uzsākšanas un bez kuru veikšanas Pakalpojuma uzsākšana nav iespējama, vai 

ir ievērojami apgrūtināta, Izpildītājs nenes atbildību par Pakalpojuma termiņu nokavējumu. 

5.7.Pakalpojuma izpildi apliecina Pušu abpusēji parakstīts Pakalpojuma pieņemšanas – 

nodošanas akts.  Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts pēc Pušu abpusējas 

parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

6. Pušu saistības un atbildība 

6.1.Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma 

pilnīgai izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas Izpildītājs. Šo risku uzņemas 

Pasūtītājs, ja: 

6.2.neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, 

kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 

6.3.neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 

papildinot Līguma priekšmetu; 

6.4.Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, nav izpildāms, ja netiek 

veikti neparedzētie darbi; 

6.5.Ja risku par Līgumā neparedzētiem darbiem uzņēmies Izpildītājs, neparedzētu darbu izpilde 

negroza Līguma cenu. Ja risku par Līgumā neparedzētiem darbiem uzņēmies Pasūtītājs, 

Līguma cena tiek grozīta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.6.Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līgumā, tā 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”, 

2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteiktajā apjomā un kvalitātē, kā arī saskaņā ar 

Komunikāciju stratēģijas ietvaros izstrādāto Mediju komunikācijas laika plānu. 

6.7.Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām 

dokumentus vai to kopijas, kas tam ir pieejami saistībā ar Pakalpojuma izpildi. 

6.8.Izpildītājs apliecina, ka nodrošinās visu nepieciešamo atļauju / licenču saņemšanu, kas var 

būt nepieciešamas Pakalpojuma izpildei, kā arī ievēros visas normatīvo aktu, tajā skaitā 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Fizisko personu datu apstrādes 

likuma prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, ja tādu nepieciešams veikt 

Pakalpojuma izpildes ietvaros. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs pirms konkrētā 

pakalpojuma uzsākšanas var lūgt Izpildītājam uzrādīt minētās atļaujas / licences. 
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6.9.Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar 

Līguma izpildi. 

6.10. Izpildītājam ir pienākums laikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem 

kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē 

Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā, kā arī par Līgumā minētiem 

apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta Līguma precīza un pilnīga izpilde 

vai tā izpilde noteiktajā laikā; 

6.11. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.12. Puses savstarpēji ir atbildīgi viens otram par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Puses vai tā personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tai skaitā rupjas neuzmanības, 

ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.13. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati 

pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot 

Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. 

6.14. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Līguma izpildes gaitu, īstenojot Pakalpojuma izpildes 

kvalitātes kontroles pasākumus, pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo 

dokumentāciju un paskaidrojumus, kā arī dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā 

uz Līguma izpildi. 

6.15. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma 

izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem. 

6.16. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā 

noteiktajos gadījumos. 

6.17.  Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā 

noteiktajos gadījumos. 

6.18. Pasūtītājam ir tiesības apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā 

aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 

6.19. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu šī līguma 4.2.1. punktā un Komunikāciju stratēģijas 

ietvaros izstrādātā Mediju komunikācijas laika plānā paredzētajā Pakalpojuma izpildes 

termiņā, Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods 1% (viena procenta) apmērā no kopējās 

Līgumcenas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kopējās Līgumcenas bez PVN.  

6.20. Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 1% (viena procenta) apmērā no noteiktajā termiņā 

nesamaksātā maksājuma summas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no termiņā nesamaksātā maksājuma summas bez PVN. 

6.21. Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu, veicot samaksu par izpildīto 

Pakalpojumu. 

6.22. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

 

7. Līguma grozījumi, atkāpšanās no līguma, līguma apturēšana un izbeigšana. 

7.1.Līguma darbības laikā, Pusēm abpusēji vienojoties un noformējot rakstisku vienošanos, var 

tikt veikti Līguma grozījumi šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61.pantā 

noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

7.2.Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 
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7.2.1. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Līguma izpildes vai starpizpildes termiņu un termiņa 

kavējumā nav vainojams pats Pasūtītājs; 

7.2.2. Pakalpojuma izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt 

novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs; 

7.2.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai 

apliecinājumus; 

7.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 

attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi; 

7.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz 

vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas 

negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

7.2.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;  

7.2.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

7.2.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

7.2.9. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos; 

7.2.10. saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

trešās daļas nosacījumiem, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes 

laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

7.2.11. citos Līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.3.Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos:  

7.3.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

7.3.2. Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot 

Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

7.3.3. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos. 

7.4.Izpildītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Pasūtītājam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

Līguma, ja Pasūtītājs Līguma noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par sniegtajiem 

Pakalpojumiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, 

darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāds no 

Pusēm atkāptos no Līguma, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus. 

7.5.Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma 

adresāts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas neceļ iebildumus. 

7.6.Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir ticis brīdināts 

par iespējamo vai plānoto atkāpšanos no Līguma vai tā atcelšanu un nav novērsis atkāpšanās 

vai Līguma atcelšanas pamatu Līgumā noteiktajā termiņā. 

7.7.Katrs no Pusēm ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt Līguma darbību, 

kamēr tiek izšķirts strīds par Līguma atcelšanu, ja no Līguma rakstura nav secināms, ka 

Līguma izpilde pēc strīda izšķiršanas vairs nebūs iespējama vai nebūs Pasūtītājam 

nepieciešama. 

7.8.Pusēm, abpusēji vienojoties un noformējot rakstisku vienošanos, Līgums var tikt izbeigts 

pirms Līguma 2.punktā minētā termiņa. 

7.9.Līguma izbeigšanas sekas: 
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7.9.1. Līgumā noteiktajos gadījumos Puses atlīdzina viens otram radītos zaudējumus vai 

maksā līgumsodu; 

7.9.2. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt par faktiski saņemto Pakalpojumu. 

7.10. Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, Līguma izpildes laikā var tikt veikti 

Tehniskajā specifikācijā noteiktie precizējumi Izpildītāja piedāvājumā. Precizējumu 

veikšanas rezultātā, līgumcena paliek nemainīga. Precizējumu veikšana tiek saskaņota 

elektroniski un par to netiek sastādīti līguma grozījumi. 

 

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība 

8.1.Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla  un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma 

līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas 

iemesliem.  

8.2.Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 

gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

8.3.Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja tiek nomainīts 

apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem. 

8.4.Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

noteikumus. Publisko iepirkuma likuma 9.panta desmitajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

8.5.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

8.6.Izpildītājs informē Pasūtītāju, ja Izpildītājs Līguma izpildē iesaista papildus personālu. 

Šādam Izpildītāja paziņojumam ir informatīvs raksturs un Pasūtītāja atsevišķs saskaņojums 

papildus personāla piesaistei nav nepieciešams. 

 

9. Autortiesības 

9.1.Puses vienojas, ka parakstot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Izpildītājs, līdz 

ar īpašumtiesību nodošanu uz materiālajiem objektiem, Pasūtītājam nodod arī visas ar 

Pakalpojuma izpildi saistītās autora mantiskās tiesības uz sniegtā Pakalpojuma izpildes 

rezultātiem. 
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9.2.Autora mantiskās tiesības netiek nodotas uz darba gaitā Izpildītāja radītajām skicēm vai 

idejām, to atvasinājumiem, citiem darbiem, materiāliem un prototipiem, kas ir piedāvāti 

Pasūtītājam, bet Pasūtītājs tos nav apstiprinājis. 

9.3.Samaksa par autortiesību un blakustiesību pāreju Pasūtītājam ir ietverta summā, ko 

Pasūtītājs maksā Izpildītājam par šajā Līgumā paredzēto Pakalpojumu. 

9.4.Nododot Pasūtītājam sniegto Pakalpojumu, kā arī ar to saistītās autortiesības un 

blakustiesības, ja tādas ir radušās, Izpildītājs vienlaikus nodod Pasūtītājam atļauju veikt 

Pakalpojuma sniegšanas rezultātā radītajos darbos grozījumus pēc Pasūtītāja ieskatiem, kā 

arī apliecina, ka šāda atļauja ir saņemta arī no trešajām personām, kuras ir bijušas 

piesaistītas darbu izpildei. 

9.5.Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojuma sniegšanas gaitā nav aizskartas citu personu 

autortiesības. 

9.6.Gadījumā, ja Izpildītājs, izpildot Pakalpojumu, nav ievērojis Autortiesību likumā vai citos 

normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktās prasības, kā rezultātā trešās personas un citas 

personas var celt pretenzijas pret Pasūtītāju un/vai tā klientu, Izpildītāja pienākums ir 

saviem spēkiem un līdzekļiem risināt radušos strīdu un apmierināt trešo pušu prasības un 

segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam varētu rasties šādu pretenziju sakarā. 

9.7.Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstveida atļaujas nav tiesīgs izmantot Pakalpojuma sniegšanas 

ietvaros radītos darbus citu iespējamu darbu izstrādē. 

 

10. Datu aizsardzības noteikumi 

10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko 

personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei 

un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasības. 

10.2. Puses ir atbildīgi par otras Puses iesniegto fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši 

Pusēm saistošo normatīvo aktu prasībām. Puses apņemas nodrošināt, ka Pušu darbinieki, 

kuri ir pilnvaroti apstrādāt datus, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā 

uz fizisko personu datiem. 

10.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

10.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras 

Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumu, ja Līgumā ir noteikts citādi vai 

normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

10.5. Izbeidzot Līgumu, Pusei, kura rīcībā ir otras Puses konfidenciāla informācija, tai skaitā 

fizisko personu dati, ir pienākums pēc Puses pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas 

iznīcināt no otra Puses iegūtos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma 

izpildei. 

 

11. Nepārvaramas vara 
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11.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav 

bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, 

ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darbdienu laikā no 

šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas 

termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas 

apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām 

dienām.  

11.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās 

blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko 

Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.  

11.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju 

ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai 

rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās 

ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties 

no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Visi Līguma grozījumi ir spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

12.3. Pušu strīdi tiek izskatīti, vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, 

nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

12.4. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez 

otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

12.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām, nosūtot paziņojumu ierakstītā sūtījumā vai elektronisku dokumentu, 

kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu, kas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

12.6. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai piesaista šādu personālu: 

12.6.1. projekta speciālists – ____________  tālr.:__________ e– pasta adrese: ________ 

12.6.2. projekta speciālists – ____________  tālr.:__________ e– pasta adrese: ________ 

12.7. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  

12.7.1. „Tehniskā specifikācija” – 1.pielikums; 

12.7.2. „Finanšu piedāvājums” – 2.pielikums. 

12.8. Līgums sastādīts un parakstīts uz _____ (______) lapām divos oriģināla eksemplāros, no 

kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Piegādātāja. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

  

 


