
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. CFI/L-21-080 

" Projekta EUROfusion 2020.gada izdevumu audits” 

 

Rīgā                             

 

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūts, zinātniskās institūcijas Reģistrācijas apliecība 
Nr. 381016, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV – 1063, tās direktora vietnieka Andra Šternberga   personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar 2021.gada 1.novembra rīkojuma nr. 306-p21 pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, 
un 

Deloitte Audits Latvia SIA, 40003606960, Valdes locekles Ingunas Stašas personā, kura darbojas uz 
Statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk saukti – Puses vai katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma “Projekta 
EUROfusion 2020.gada izdevumu audits” (iepirkuma identifikācijas numurs LU CFI 2021/25) rezultātiem, kas 
tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta prasībām un ņemot vērā Izpildītāja iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk minēto: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumu “Tehniskā specifikācija” Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt 
savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu - Audita veikšana par EUROfusion 2020.gada izdevumu atbilstību 
finansēšanas līgumos noteiktajam aktivitāšu tvērumam un izmaksu attiecināmības nosacījumiem” (turpmāk - 
Pakalpojums). Projekta izdevumu pārbaudes periods ir 01.01.2020. – 31.12.2020. 

1.2. Detalizēta informācija par Pakalpojuma tehnisko specifikāciju sniegta Līguma pielikumā “Tehniskā 
specifikācija” (turpmāk - Pielikums) un Projekta finansēšanas līguma pielikumā “Annex 5”. 

2.PUŠU SAVSTARPĒJIE APLIECINĀJUMI 

1.3. Izpildītājs apņemas izdarīt visu iespējamo un nepieciešamo, lai Līguma ietvaros Pakalpojums tiktu sniegts 
savlaicīgi, labā ticībā un visaugstākajā kvalitātē, atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem 
standartiem un ētikas kodeksam, apzinoties nepieciešamību nodrošināt savlaicīgu audita slēdzienu 
sagatavošanu atbilstoši Līguma 5.nodaļā minētajiem termiņiem un Pielikumam. 

1.4. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros sagatavo audita slēdzienu atbilstoši Līguma Pielikumam. 

1.5. Pasūtītājs apņemas sniegt pilnīgu un vispusīgu informāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Pakalpojuma 
sniegšanai. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KARTĪBA 

3.1. Līguma kopējā summa ir 16600.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti, 00 centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa (turpmāk - PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.2. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā 
palīgmateriālu iegūšana, dokumentācijas sagatavošana, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, transporta 
izdevumi, kā arī citas ar Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītas izmaksas. 

3.3. Pasūtītājs maksājumu par Pakalpojumu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes un 
Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pakalpojuma izpildi apliecina Pasūtītāja 4.7.punktā pilnvarotās personas un 
Izpildītāja abpusēji parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts. Izpildītājs rēķinu izraksta 10 (desmit) dienu laikā 
pēc Pakalpojuma izpildes. 

3.4. Pasūtītājs maksājumu veic atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam rēķinam, nepārsniedzot Līguma 3.1. punktā 
norādīto summu. Maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Līguma Pušu rekvizītu sadaļā 
norādīto Izpildītāja kontu. 

 



4. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā personāls un piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro visus Līguma 7.nodaļā 
iekļautos informācijas neizpaušanas nosacījumus. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa: 

4.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam 
un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, 
uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 
līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Līguma spēkā esamības laikā Izpildītājs ir 
tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu ievērojot Publisko iepirkumu 62.pantā 
noteikto kārtību, vienlaikus ar personālu nodibinot darba tiesiskās attiecības (ja attiecināms) ne vēlāk 
kā 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas; 

4.2.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 4.2.1.apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

4.2.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

4.2.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām 
prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu 
Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām; 

4.2.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētajiem kandidātu 
un Pretendentu izslēgšanas noteikumiem. 

4.2.3. 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 darba 
dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2.punkta noteikumiem. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā un motivēti pieprasīt Izpildītāja speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju 
neapmierina darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi apstākļi. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.4.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 

4.4.2. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma 
izpildes jautājumiem; 

4.5. Izpildītājam ir pienākums: 

4.5.1. saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

4.5.2. 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, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc 
šajā punktā minēto apstākļu konstatēšanas. 

4.6. Puses nosaka kontaktpersonas, no Pasūtītāja puses _, tālr.  , e-pasts:  , bet no Izpildītāja puses,,   

4.7. Puses pilnvaro parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu no Pasūtītāja puses Andris Anspoks, bet no Izpildītāja 
puses – Inguna Staša. 

5. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

5.1. Līguma 1.1.punkta minēta Pakalpojuma izpildes termiņš tiek noteikts 2021.gada 15.decembris.  

5.2. Saziņa Pakalpojuma izpildes laikā notiek elektroniski, ņemot vērā 4.6.punktā norādītās e-pasta adreses. 



5.3. Izpildītājam pakalpojuma izpildē jāņem vērā, ka Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīs Izpildītāja 
sagatavotos audita slēdzienu projektus un sniegs komentārus Izpildītājam par audita slēdzienu projektos 
ietvertās informācijas apjoma atbilstību Pielikumam vai arī gala saskaņojumu. 

5.4. Izpildītājam ir jāizskata Pasūtītāja komentāri un jāprecizē vai jāpapildina audita slēdzieni, sagatavojot un 
saskaņojot to gala versijas, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja komentāru saņemšanas dienas. 

5.5. Izpildītājam audita slēdzienu gala versijas jāiesniedz Pasūtītājam elektroniskā veidā (PDF un Word) ne vēlāk 
kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja gala saskaņojuma (elektroniskā veidā) saņemšanas dienas. Audita 
gala slēdzieniem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. 

5.6. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata 5.5.punktā minētās audita slēdzienu gala versijas. Ja audita slēdzieni 
atbilst Līguma Pielikumam, Līguma 4.7.punktā minētās pilnvarotās personas paraksta nodošanas - 
pieņemšanas aktu. 

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

6.1. Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 7 (septiņas) dienas 
iepriekš, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā, kā arī šādos 
gadījumos: 

6.2.1. Puse ir nokavējusi Līgumā noteiktos termiņus; 

6.2.2. Puse Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas; 

6.2.3. Puse Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veikusi prettiesiskas darbības, kas saistītas ar 
Līguma izpildi; 

6.2.4. Ir pasludināts kādas Puses maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs turpināt 
Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Puses tiesības, kuras izriet 
no Līguma; 

6.2.5. Puse pārkāpj vai nepilda būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

6.2.6. Puse ir patvaļīgi pārtraukusi Līguma izpildi, tai skaitā, ja Puse nav sasniedzama juridiskajā adresē; 

6.2.7. Līguma turpmāko izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara. 

6.3. Līguma 6.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja Puse 7 (septiņu) dienu laikā 
pēc attiecīgā otras Puses paziņojuma nosūtīšanas dienas nav cēlusi iebildumus un nav novērsusi pārkāpumus, 
kas ir par pamatu tam, ka otra Puse atkāpjas no Līguma. 

7. NEIZPAUŽAMA INFORMĀCIJA 

7.1. Par neizpaužamu informāciju Līguma izpratnē Puses uzskata jebkādu informāciju, kas Izpildītājam un tā 
darbiniekiem (t.sk. apakšuzņēmējiem un/vai Izpildītāja saistītajiem uzņēmumiem) kļuvusi zināma saistībā ar 
Līguma izpildi (turpmāk tekstā - Neizpaužama informācija). 

7.2. Līguma ietvaros Neizpaužamu informāciju ir tiesīgs lietot tikai Izpildītājs, tā darbinieki vai tā piesaistītie 
speciālisti, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk vai Puses Līguma darbības laikā rakstiski nevienojas citādi. 

7.3. Neizpaužamas informācijas aizsardzības noteikumi neattiecas uz tādu informāciju: 

7.3.1. kas tās nodošanas laikā vai pēc tam ir kļuvusi likumīgā kārtā publiski pieejama (tādējādi, nav 
attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu neizpildes rezultātā 
Izpildītāja, tā darbinieku vai tā piesaistīto speciālistu rīcības dēļ); 

7.3.2. kas bija likumīgā kārtā Izpildītājam, tā darbiniekiem vai tā piesaistītajiem speciālistiem pieejama 
pirms tās saņemšanas no Pasūtītāja; 

7.3.3. kura saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta vai kuru valdības, valsts vai 



pašvaldību iestādes noteikušas par atklātu; 

7.3.4. kura, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību 
iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto 
informāciju par atklātu un publiski pieejamu; 

7.3.5. kura oficiāli ir publicēta tīmekļa vietnēs, preses izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos 
informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos iespiedmateriālos, reklāmās u.c. 

7.4. Izpildītājs, tā darbinieki vai tā piesaistītie speciālisti Neizpaužamo informāciju uzglabā tādā drošā vietā un 
veidā, lai pilnībā izslēgtu iespēju trešajām personām pie tās piekļūt. 

7.5. Izpildītāja Ziņojumi būs sagatavoti iesniegšanai Eiropas Komisijai un Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Tos 
nedrīkst izmantot citiem mērķiem, deklamēt vai atsaukties uz jebkuru dokumentu, kopēt vai darīt pieejamu 
(pilnībā vai daļēji) jebkurai citai personai bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

8, PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

8.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle 
komats divi procenti) apmērā no 3.1.punktā norādītās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet 
ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no neizpildītā Pakalpojuma daļas summas. Līgumsoda 
piemērošanas gadījumā attiecīgi tiks samazināta Līguma 3.1.punktā noteiktā līguma kopējā summa par 
aprēķināto līgumsoda summu. 

8.2. Par Līguma 3.3.punktā norādītā samaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% 
(nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājumu dienu, 
bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra. 

8.3. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, 
ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns 
nolūks vai rupja neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un 
zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību (darbību vai bezdarbību) un nodarītajiem 
zaudējumiem. Zaudējumu kopsumma nevar pārsniegt piecdesmit tūkstošus eiro. 

8.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

9, STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

9.1. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas varētu rasties sakarā ar Līgumu, izšķirtu savstarpēju 
sarunu un vienošanās ceļā. Nepieciešamības gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga eksperta vai 
mediatora iesaisti atsevišķu ar Līguma izpildi saistītu strīdu risināšana. Šāda vienošanas starp Pusēm ir 
noslēdzama rakstveida un kļūs par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2. Strīdi, kurus nav iespējams izšķirt vienošanās ceļā, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesu instancēs, 
piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles 
un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā 
noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības 
pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un 
kura sekas nav iespējams pārvarēt kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt un kas nav radies 
Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet 
neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja 
šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētās Līguma 
saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma 
izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas 
katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, karš un kara darbība. 

10.2. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra 



Puse rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno 
apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 
raksturojumu, ja attiecīgajā gadījumā kompetentas iestādes ir tiesīgas izsniegt šādu dokumentu. 

10.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 10.1.punktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas 
varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, sakarā 
ar tā izpildīšanas neiespējamību. 

11. CITI NOSACĪJUMI 

11.1. Pienākumi un tiesības, kas nav ietverti šajā Līguma, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 

11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu pilnvarotās personas vai kādi Līgumā minētie Pušu 
vai to pilnvaroto personu rekvizīti - tālruņa, elektroniskā pasta adreses, adreses, amati, struktūrvienību 
nosaukumi u.c. šāda veida informācija, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

11.3. 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. Puse brīdina otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš. Par bankas 
norēķinu konta maiņu Izpildītājs paziņo Pasūtītājam rakstiski (pa pastu vai elektroniski), izmantojot drošu 
elektronisko parakstu. 

11.4. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra) formā 
nepieciešamības gadījuma var kalpot par pierādījumiem. 

11.5. Puses var grozīt Līgumā noteikto Pakalpojuma sniegšanas kārtību, ja šādu grozījumu nepieciešamību pamato 
objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, vai lai novērstu kļūdas. 

11.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot 
Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi ir uzskatāmi par nebūtiskiem. 

11.7. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var pieļaut grozījumu veikšanu šādos 
gadījumos: 

11.7.1. ja objektīvu apstākļu dēļ Pakalpojumu izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam 
Līgumā neparedzētu pakalpojumu izpildi. 

11.7.2. neparedzētie pakalpojumi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 
papildinot Pielikumu; 

11.7.3. Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešami tādi pakalpojumu apjomi, kuri pirms tam nebija 
noteikti, un tie ir nepieciešami pilnvērtīgai Līguma izpildei. 

11.8. Par visiem Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās tiek 
parakstītas un noformētas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku 
un ir pievienojamas Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku 
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos 
punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

11.9. Izpildītājs, parakstot Līgumu, piekrīt nodot Pasūtītāja rīcībā informāciju par saviem personas datiem. 

11.10. Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām. Tā neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums uz 5 (piecām) lapām. 
Līgums un tā Pielikums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā un tiem ir vienāds juridisks spēks. 
Katrai Pusei izsniegts viens eksemplārs. 

12. PERSONU DATU APSTRĀDE 

12.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, tad Puse, kura 
nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai 
Pusei. Puses apstrādā no otras Puses iesniegtos personu datus vai šī Līguma izpildes laikā iegūtos personu 



datus Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, Pušu pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī 
Pušu tiesisko interešu ievērošanai. 

12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku informēšanu 
par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu 
datus apstrādei, atbild par attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

12.3. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nodotos personas datus, Puses ievēro Vispārīgo datu aizsardzības 
regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas 
datu apstrādes drošībai, kā arī citus normatīvo aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski 
paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, 
norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas. 

12.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas Līguma izpildes gaitā 
iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma izpildes nodrošināšanai Puses 
sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa 
normatīvie akti. 

12.5.  Puses apņemas iznicināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt 
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

 

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8,  

Rīga, LV-1063 

NM reģ.Nr. LV90002124925 

Norēķinu konts:  LV89UNLA0002000141725 

Banka:  AS SEB banka 

Bankas kods:  UNLALV2X 

Deloitte Audits Latvia SIA 

 

Juridiskā adrese: Grēdu 4a, Rīga, LV-1019, Latvija 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

LV40003606960 

Norēķinu konts: LV34 HABA 0551 0034 8626 4 

Banka: Swedbank, AS 

Bankas kods: HABALV22 


