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2015. gada 30.janvārī

Zemkopības ministrija valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura darbojas saskaņā
ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums”
(turpmāk – Pasūtītājs) un SIA ''Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs'', kas reģistrēts
Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003347699, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa
Cimermaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, kas ierakstīti Komercreģistrā Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā 2010.gada 15.septembrī (turpmāk – Izpildītājs), turpmāk abi kopā
saukti par Līdzējiem,
ievērojot:
1) Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu;
2) Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta trešo un piekto daļu, un astotās daļas
2.punktu;
3) Zemkopības ministrijas 2015.gada 19.janvāra Vadības apspriedes protokolu Nr.5 -VAP;
4) Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr. 1348 „Lauku saimniecību uzskaites
datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” 4. punktu;
5) Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumu Nr. 30 „Kultūraugu ražības prognozēšanas,
lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība”
2. punktu;
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Līguma priekšmets ir informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir
veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu.
Lai sasniegtu Līgumā noteikto mērķi, Pasūtītājs nodod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta trešo un piekto daļu, un astotās daļas 2.punktu
veikt likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” un tā 4.pielikumā paredzētās budžeta
apakšprogrammas 22.05.00 „Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” pasākumu īstenošanu (turpmāk – pasākumi), ievērojot
Līguma 1.pielikumu:
1.1. laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšana un ikgadēja prognožu sagatavošana saskaņā
ar Līguma 6.pielikumā iekļauto metodiku;
1.2. lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana saskaņā ar bruto seguma sagatavošanas sarakstu
7.pielikumā;
1.3. informācijas sagatavošana lauku saimniecību uzskaites datu tīklam par vismaz 1000
saimniecībām saskaņā ar 8.pielikumu;
1.4. statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām (lauku saimniecību
apsekojums).
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 149 912 (simtu četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti
divpadsmit eiro, 00 centi).
2.2. Līguma summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā nodokļiem,
nodevām un citiem maksājumiem.
2.3. Pasūtītājs katru mēnesi Izpildītājam veic maksājumu saskaņā ar Līguma 2.pielikumu 10
(desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Izmaksa tiek veikta atbilstoši
finansēšanas plānam.

2.4. Izpildītājs par ceturksnī izlietoto finansējumu atskaitās Pasūtītājam, iesniedzot apstiprināšanai
pieņemšanas un nodošanas aktu (3.pielikums) un ceturkšņa atskaiti par pasākumu izpildes
progresu saskaņā ar rezultatīvo rādītāju plānu gadam (4.pielikums) un Līguma
3.4.2.apakšpunktu.
2.5. Ja Pasūtītājam nepieciešams pieprasīt no Izpildītāja papildus informāciju vai nepieciešams
veikt precizējumus pieņemšanas un nodošanas aktā vai ceturkšņa atskaitē par pasākumu
izpildes progresu, maksājuma veikšanas termiņš par nākamā ceturkšņa pirmo mēnesi
pagarinās par attiecīgo laika periodu.
2.6. Par samaksas veikšanas dienu uzskata dienu, kad Pasūtītāja banka veikusi atzīmi uz
maksājuma dokumenta.
2.7. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līguma nosacījumus noteiktajā termiņā vai citas Līgumā noteiktās
prasības, tad Izpildītājs ar 1.pielikumā minēto Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM)
atbildīgā departamenta amatpersonu saskaņo un paraksta vienošanos par līguma izpildē
konstatētajiem trūkumiem, par kuriem Izpildītājs maksā nokavējuma procentus 0,1 % apmērā
no nepadarīto darbu apjoma par katru nokavēto dienu.
2.8. Izdevumi, kas Izpildītājam radušies pirms Līguma stāšanās spēkā, bet ne ātrāk, kā sākot ar
2015.gada 1.janvāri, tiek uzskatīti par attiecināmiem, ja tie ir saistīti ar Uzdevuma izpildi un
ir ietverti uzdevuma izpildei paredzētajās tāmēs.
3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītāja tiesības:
3.1.1. Līguma saistību izpildes laikā pārliecināties, vai pasākumu izpilde norit saskaņā ar
Līgumā noteikto;
3.1.2. kontrolēt Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus;
3.1.3. piedalīties laukaugu ražu prognozēšanas rezultātu sagatavošanas darba procesā;
3.1.4. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma saistības,
paziņojot par to rakstiski Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš. Tādā
gadījumā Izpildītājam jāatmaksā Pasūtītājam saņemtā samaksas daļa, kas aprēķināta,
ņemot vērā Izpildītāja nepadarīto darbu, kā arī jāsamaksā Līguma 2.7.apakšpunktā
noteiktie nokavējuma procenti;
3.1.5. pārskatīt un mainīt kopējo Līguma summu, ja tiek izdarīti grozījumi likumā „Par valsts
budžetu 2015.gadam” vai citos normatīvajos aktos.
3.2. Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. 7 (septiņu) darba dienu laikā no ceturkšņa atskaites un pieņemšanas un nodošanas akta
saņemšanas tos apstiprināt;
3.2.2. Līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā samaksāt Izpildītājam par veikto darbu;
3.2.3. sadarboties ar Izpildītāju un sniegt Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo
informāciju.
3.2.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.4.5.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas
no Izpildītāja, sagatavot vienošanos Līgumam, attiecīgi precizējot Līguma 1. un
4.pielikumā ietvertos rezultatīvos rādītājus.
3.3. Izpildītāja tiesības:
3.3.1. pieprasīt Pasūtītājam tā kompetencē esošo informāciju Līguma saistību izpildei
paredzētajā apjomā un kvalitātē.
3.4. Izpildītāja pienākumi:
3.4.1. izpildīt Līguma saistības līdz 2015.gada 31.decembrim, paredzētajā apjomā, kvalitātē,
optimāli un atbilstoši pasākumiem izmantot finanšu līdzekļus atbilstoši Līguma
5.pielikumam;
3.4.2. elektroniski saskaņot ar 1.pielikumā minēto ZM atbildīgo departamentu 1., 2. un 3.
ceturkšņa atskaiti un pieņemšanas un nodošanas aktu un ar pavadvēstuli iesniegt ZM
līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. (piektajam) datumam pēc attiecīgā ceturkšņa
beigām, bet par gada 4.ceturksni līdz 2015. gada 18.decembrim;
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3.4.3. atskaites par Līguma 1.punkta 1.1. un 1.2. apakšpunktos minētajiem uzdevumiem
iesniegt saskaņā ar Līguma 6. un 7. pielikumā iekļautajām atskaišu formām;
3.4.4. Līguma 1.punkta 1.2. apakšpunktā minētā uzdevuma provizoriskos rezultātus par
iepriekšējo gadu savā tīmekļa vietnē (www.llkc.lv) publiskot līdz 2015.gada 1.martam,
bet galīgos rezultātus – līdz 2015.gada 1.jūnijam.
3.4.4. gadījumā, ja veidojas finansējuma ekonomija un Izpildītājs konstatē, ka līdz gada
beigām neapgūs visus 2015.gadā piešķirtos finanšu līdzekļus saskaņā ar Līguma
summu, Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 1.novembrim rakstveidā informēt
Pasūtītāju par plānoto finanšu atlikumu. Radušos atlikumu Izpildītājs, saskaņojot ar
Pasūtītāju, izlieto papildus aktivitāšu īstenošanai esošo Līgumā paredzēto pasākumu
ietvaros saskaņā ar Līguma 3.2.4.apakšpunktu.
3.4.5. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma izpildi
noteiktajā termiņā un kārtībā;
3.4.6. piegādāt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus un citu informāciju Pasūtītāja noteiktajā
termiņā un kārtībā, kā arī nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai
pārbaudīt Izpildītāja darbību, kas ir saistīta ar Līguma izpildi. Par pārbaudi Pasūtītājs
informē Izpildītāju rakstveidā vismaz trīs darba dienas iepriekš, saskaņojot ar
Izpildītāju pārbaudes laiku;
3.4.7. bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, ko Izpildītājs ieguvis no
Pasūtītāja Līguma izpildes gaitā;
3.4.8. glabāt visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto.
4. NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde ir
aizkavēta nepārvaramās varas dēļ, kuru Līdzēji nevar ietekmēt un kura nav kontrolējama.
4.2. Ar nepārvaramu varu saprot dabas katastrofas, ugunsgrēku, karu un jebkura rakstura militārās
operācijas, blokādi, epidēmijas. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības pagarināt
Līguma izpildi uz laiku, kurā nedarbosies nepārvaramā vara.
4.3. Nepārvaramās varas iestāšanās jāapstiprina ar kompetentu iestāžu izziņu. Līdzējiem
nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas izraisīto apstākļu iestāšanos trīs
darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.
5.

AUTORTIESĪBAS UZ PAKALPOJUMU

5.1. Ja, īstenojot Līgumu, tiek radīts darbs, kas ir autortiesību objekts, kopš brīža, kad ir veikta
samaksa saskaņā ar Līgumu, Pasūtītājs iegūst mantiskās tiesības uz radīto darbu vai tā
fragmentu, kā arī citu materiālu, kas radīts Līguma izpildes gaitā.
5.2. Pasūtītājs saglabā visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Izpildītājam nodotiem un
Pasūtītājam piederošiem materiāliem, kas tiks izmantoti, īstenojot Līgumu. Izpildītājam nav
tiesību ne Līguma spēkā esamības laikā, ne beidzoties Līguma termiņam, ne arī pārtraucot
Līgumu, izmantot no Pasūtītāja saņemtos materiālus savā darbībā, izņemot to izmantošanu
saskaņā ar Līgumu.
5.3. Izmantojot intelektuālo īpašumu, Izpildītājs, ja nepieciešams, saņem no visiem darbu autoriem
un/vai izpildītājiem, un citām trešajām pusēm tādas autortiesības, licences un citas tiesības,
kas varētu būt pamatoti nepieciešamas Līguma izpildē. Izpildītājs ir atbildīgs par šādu atļauju
saņemšanu un risina visas domstarpības, ja autortiesību subjekts vēršas ar pretenzijām par
autortiesību pārkāpumiem.
6.

KONFIDENCIALITĀTE

6.1. Jebkura informācija par izstrādājumiem, pakalpojumiem, tehnoloģijām un darbību, kura ir
saņemta no Līdzējiem rakstiski vai mutiski un kuru Līdzēji nenodod publiskai lietošanai, ir
konfidenciāla.
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6.2. Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā termiņa izbeigšanās vai tā pārtraukšanas Līdzēji apņemas
saglabāt un neatklāt trešajām personām informāciju, kas ir saņemta no otra Līdzēja un ir
konfidenciāla.
6.3. Līdzējiem ir tiesības izpaust konfidenciālo informāciju, ja iepriekš ir saņemta otra Līdzēja
rakstiska piekrišana.
7.

PAPILDU NOTEIKUMI

7.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim
un Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līdzēji vienojas, ka strīdus risina pārrunu ceļā. Ja nepieciešams, sagatavo rakstisku
vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Ja strīdu Līdzēju starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma, neizdodas atrisināt pārrunu
ceļā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc tam, kad viens no Līdzējiem saņēmis otra
Līdzēja pieprasījumu, tad strīdu risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.4. Līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Visi Līguma pielikumi,
vienošanās, grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
7.5. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes.
7.6. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem Līdzēju tiesības un pienākumus.
7.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā to rakstiski paziņo otram Līdzējam.
7.8. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 8 (astoņiem)
pielikumiem uz 18 (astoņpadsmit) lapām, kopā 22 (divdesmit divas) lapas. Viens Līguma
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
Pasūtītājs
LR Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ.Nr.90000064161
Norēķ.rēķ.Nr. LV40TREL2160317041000
Valsts kase kods TRELLV22

Izpildītājs
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku
novads, LV – 3018
PVN reģ. Nr LV40003347699
Konts Nr. LV49HABA0551034575270
A/S „Swedbank”

________________
/D. Lucaua/

_______________________
/M. Cimermanis/
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