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SADARBĪBAS LĪGUMS

Rīgā,
___._______________

2011.gada

Zinātniskā institūcija "__________", reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese:
________________, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru, rīkojas direktors/
rektors/ valdes loceklis/pilnvarnieks/prokūrists ___________________ (turpmāk tekstā – „Vadošā
institūcija”) un
zinātniskā institūcija "__________", reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese:
________________, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru, rīkojas direktors/
rektors/ valdes loceklis/pilnvarnieks/prokūrists ___________________ (turpmāk tekstā –
„Zinātniskā institūcija Nr.1”) un
zinātniskā institūcija "__________", reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese:
________________, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru, rīkojas direktors/
rektors/ valdes loceklis/pilnvarnieks/prokūrists ___________________ (turpmāk tekstā –
„Zinātniskā institūcija Nr.2”);
Vadošā institūcija un Zinātniskā institūcija Nr.1, Zinātniskā institūcija Nr.2, turpmāk katrs atsevišķi
tekstā saukts – „Puse” un visi kopā – „Puses”;
VNPC veidotājs ___(______________)___, uz kuru attiecas tikai pienākums ievērot VNPC
stratēģiju un kura ir VNPC veidotāja. [Šis punkts paredzēts gadījumam, ja kāds no VNPC veidotājiem
nav PO. Šo piezīmi dzēst]
Zinātniskā institūcija Nr.1, Zinātniskā institūcija Nr.2 (izņemot Vadošā institūcija un VNPC
veidotājs) turpmāk katrs atsevišķi tekstā saukts – „Sadarbības partneris” un visi kopā – „Sadarbības
partneri”), noslēdz sekojošu Sadarbības līgumu (turpmāk tekstā – „Sadarbības līgums”):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Puses ir nolēmušas saskaņā ar 19.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.987 "Noteikumi
par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma
2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases
kārtu" (turpmāk tekstā – „MK noteikumi Nr. 987”):
1.1.1.
izveidot ___(nosaukums)___ valsts nozīmes pētniecības centru (turpmāk tekstā –
„____ (nosaukums) ____VNPC”);
1.1.2.
sagatavot ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesniegumu, lai Pušu izveidotais ____ (nosaukums) ____VNPC Vadošās institūcijas personā varētu to iesniegt Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, ievērojot, ka ir saņemta visu Pušu iepriekšēja
rakstveida piekrišana ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma saturam un visas
Puses ir izpratušas savu lomu ____ (nosaukums) ____VNPC projektā un
1.1.3.
pie nosacījuma, ka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi
lēmumu par ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma apstiprināšanu, savlaicīgi un
kvalitatīvi īstenot to sadarbības projekta veidā (turpmāk tekstā – „Sadarbības projekts”)
atbilstoši šī Sadarbības līguma noteikumiem un Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk
tekstā – „VIAA”) vienošanai par Sadarbības projekta īstenošanu, kas tiks noslēgta ar Vadošo
institūciju (turpmāk tekstā – „VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu”).
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2. PUŠU APLIECINĀJUMI
2.1. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar VIAA vienošanos par Sadarbības projekta īstenošanu,
kuras projekts ir pievienots šim Sadarbības līgumam kā Pielikums Nr.1 un kas ir šī Sadarbības
līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.2. Puses apliecina, ka ir pilnvarojušas Vadošo institūciju visu Pušu vārdā parakstīt ar VIAA
vienošanos par Sadarbības projekta īstenošanu formā, kas var atšķirties no Pielikumā Nr.1
pievienotās redakcijas, ar nosacījumu, ka VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu
neuzliek Pusēm būtiskus jaunus pienākumus, kas nav atrunāti šajā Sadarbības līgumā.
2.3. Gadījumā, ja VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu uzliek Pusēm būtiskus
jaunus pienākumus, Vadošā institūcija VIAA vienošanos par Sadarbības projekta īstenošanu
(kā arī tās grozījumus un/vai papildinājumus) ir tiesīga parakstīt tikai, ja ir saņemta visu Pušu
rakstveida iepriekšēja piekrišana un izdarīti attiecīgi grozījumi šajā Sadarbības līgumā.
2.4. Puses apliecina, ka 2011. gada __________/parakstīšanas datums/ tās ir parakstījušas Valsts
nozīmes pētniecības centra veidojošo zinātnisko institūciju apliecinājumu par dalību
___(nosaukums)___ VNPC sadarbības stratēģiju, ko ir apstiprinājusi Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – „Sadarbības stratēģija”) un kas pievienota
šim Sadarbības līgumam kā Pielikums Nr.2 un kas ir šī Sadarbības līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2.5. Puses apzinās, ka ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma gatavošanā tiks
izmantota Sadarbības stratēģija un ka Vadošā institūcija ir atbildīga par Sadarbības stratēģijas
ieviešanu un ____ (nosaukums) ____VNPC mērķu sasniegšanu kopumā, taču Puses katra
atsevišķi ir atbildīgas gan attiecībā pret Vadošo institūciju, gan attiecībā arī pret Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un VIAA par savas darbības partnera teritoriāli
telpiskās attīstības stratēģijas ieviešanu un izpildi ____ (nosaukums) ____VNPC projekta
iesniegumā un Sadarbības projektā atbilstoši Sadarbības stratēģijai, šim Sadarbības līgumam un
VIAA vienošanai par Sadarbības projekta īstenošanu.
2.6. Puses apliecina, ka Vadošā institūcija ir pilnvarota pārstāvēt Puses visos ar Sadarbības projekta
īstenošanu saistītajos jautājumos atbilstoši Sadarbības stratēģijai, šim Sadarbības līgumam, kā
arī atbilstoši VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu.
2.7. Puses apliecina, ka ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesniegumu tās sagatavos un
Sadarbības projektu īstenos ievērojot 2006.gada 5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulā (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Regulas (EK)
Nr.1783/1999 atcelšanu, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 un 2008.gada 6.augusta Regulā (EK)
Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot
Līguma 87. un 88.pantu, MK noteikumos Nr. 987, Publisko iepirkumu likumā un citos
piemērojamajos tiesību aktos paredzētos noteikumus. Puses apzinās, ka tiesību aktu vai citu
Pusēm saistošu dokumentu nezināšana neatbrīvo Puses no šajā Sadarbības līgumā paredzēto
saistību savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes pienākuma un noteiktās atbildības.
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2.8. Pusēm apliecina, ka apzinās savu pienākumu būt informētām par spēkā esošiem
piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī citiem
Pusēm saistošiem dokumentiem un to grozījumiem. Informatīva rakstura informācija par
Eiropas Savienības fondu apguvi regulējošiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un saistošajiem dokumentiem ir publicēta VIAA tīmekļa vietnē
www.viaa.gov.lv.

3. SADARBĪBAS MĒRĶI UN PRINCIPI
3.1. Pušu kopējais mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā
darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības
aktivitātēm ___(nosaukums) ____ VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla
attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību MK
Noteikumos Nr. 987 minētās apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās
projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
3.2. Puses vienojas, ka to sadarbība ir balstīta labas partnerības principu.
3.3. Pušu sadarbības mērķis ir īstenot Sadarbības projektu atbilstoši Sadarbības stratēģijai, šī
Sadarbības līguma noteikumiem un VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu,
ievērojot efektivitātes, caurredzamības un drošas finanšu vadības principus.

4. PUŠU SAISTĪBAS UN IEGULDĪJUMI
4.1. Puses apzinās, ka infrastruktūrai (ēkām, telpām), kurā par Sadarbības projekta īstenošanai
piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir jābūt (j) Vadošās institūcijas, (ii) Sadarbības
partneru vai (iii) valsts īpašumā, vai arī (iv) nodotai ilgtermiņa nomā. Valsts īpašuma gadījumā,
infrastruktūrai (ēkām, telpām) ir jābūt nodotai Vadošās institūcijas vai Sadarbības partneru
valdījumā vai lietojumā. Ilgtermiņa nomas gadījumā, nomas tiesībām ir jābūt spēkā vismaz vēl
5 (piecus) gadus pēc Sadarbības projekta īstenošanas pabeigšanas un tām ir jābūt reģistrētām
zemesgrāmatā.
4.2. Puses apzinās, ka Sadarbības projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu var
nodrošināt ar ieguldījumu natūrā, taču tas nevar pārsniegt 10 % no Sadarbības projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām Sadarbības projektā, kur infrastruktūru paredzēts izmantot
tikai nesaimnieciskajai pamatdarbībai, kā arī kombinēta atbalsta veida gadījumā šāds
ieguldījums natūrā attiecas tikai uz to Sadarbības projekta procentuālo daļu, kuru paredzēts
izmantot nesaimnieciskai pamatdarbībai.
4.3. Puses apzinās, ka ieguldījumu natūrā, var veidot nekustamā īpašuma (zeme, ēkas) vai tā daļas
piešķīrums, ievērojot, ka:
4.3.1. ieguldījumi ir plānoti un norādīti ____ (nosaukums) ____VNPC projekta
iesniegumā;
4.3.2. nekustamais īpašums ir Vadošās institūcijas, Sadarbības partnera vai valsts īpašumā.
Valsts īpašuma gadījumā, nekustamais īpašums ir nodots Vadošās institūcijas vai Sadarbības
partnera valdījumā vai lietošanā;
4.3.3. nekustamā īpašuma vērtība naudas izteiksmē ir novērtēta atbilstoši tā atlikušajai
vērtībai ieguldījuma veikšanas dienā;
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4.3.4. nekustamā īpašuma, vai tā daļas, kas tiek ieguldīta Sadarbības projekta īstenošanā,
vērtību apliecina neatkarīgs kvalificēts novērtētājs;
4.3.5. nekustamā īpašuma piešķīrums ir tieši saistīts ar Sadarbības projektu un ir
nepieciešams tā īstenošanai;
4.3.6. nekustamā īpašuma iegādei nav izmantoti Eiropas Savienības, valsts budžeta vai citi
publiski līdzekļi, un to vērtība nav bijusi, netiek un netiks iekļauta attiecināmajos izdevumos
jebkura cita atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības vai valsts budžeta līdzekļiem;
4.3.7.

nekustamo īpašumu drīkst lietot tikai saskaņā ar Sadarbības projekta mērķiem;

4.3.8. nekustamais īpašums nedrīkst tikt atsavināts, iznomāts, izīrēts vai ieķīlāts piecus
gadus pēc Sadarbības projekta īstenošanas termiņa beigām.
4.4. Puses apzinās, ka Sadarbības projekta ietvaros veiktos ieguldījumus saimniecisku un
nesaimniecisku darbību veikšanai Puses izmanto, sniedzot pakalpojumus par tirgus cenu vai, ja
tirgus cenu nav iespējams noteikt vai tādas nav, Puses par pakalpojumu saņem tādu cenu, kas
atspoguļo visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas un saprātīgu uzcenojumu, nepiemērojot
atlaides vai cenu samazinājumus. Pārdodot intelektuālā īpašuma tiesības, ja nav iespējams
noteikt tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar
tiesību aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp Pusēm un
pircēju, kuras rezultātā Puses ir ieguvušas maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma
tiesībām.
4.5. Puses apzinās, ka Sadarbības projekta ieguldījumi ir attiecināmi, ja:
4.5.1.
tos izmanto tikai Sadarbības projekta iesniegumā norādītajā Sadarbības projekta
īstenošanas vietā un tikai kādas no Puses darbībā;
4.5.2.

tos iekļauj Puses aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus;

4.5.3.

tie paliek Puses īpašumā bez tiesībām tos nodot lietošanā trešajām personām;

4.5.4.
tos izmanto Sadarbības projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem un tie paliek
Latvijā un Puses aktīvos vismaz 5 (piecus) gadus pēc attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma
veikšanas;
4.5.5.

tos iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Puses apņemas veikt visas nepieciešamās darbības ____ (nosaukums) ____VNPC projekta
iesnieguma izstrādei atbilstoši Sadarbības stratēģijai un šim Sadarbības līgumam, tai skaitā bet
ne tikai:
5.1.1.
1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā pēc šī Sadarbības līguma parakstīšanas izveidot
____ (nosaukums) ____VNPC projekta Vadības Grupu un norīkot savus pārstāvjus šai
grupai;
5.1.2.
nodrošināt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un VIAA doto
norādījumu savlaicīgu izpildi, lai Pušu izstrādātais ____ (nosaukums) ____VNPC projekta
iesniegums tiktu apstiprināts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā.
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5.2. Pie nosacījuma, ka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu
par ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma apstiprināšanu un ir noslēgta VIAA
vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu, Puses apņemas īstenot Sadarbības projektu un:
5.2.1.
nodalīt savu saimniecisko (zinātniskās institūcijas pamatdarbība, kura ietilpst Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punkta darbības jomā) un nesaimniecisko
(zinātniskās institūcijas pamatdarbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. panta 1. punkta darbības jomā) pamatdarbību, kā arī zinātniskās institūcijas
pamatdarbību (zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un
tehnoloģiju pārneses veidā) no citām darbībām (un ar tām saistītās finanšu plūsmas), kā arī
vest nodalītu, ticamu, izsekojamu un caurskatāmu savas atsevišķās finanšu plūsmas uzskaiti
un ievērot, ka jebkādu pakalpojumu/produktu pašizmaksas un realizācijas cenas noteikšana ir
veicama saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem valsts atbalsta jomā;
5.2.2.
veikt atsevišķu uzskaiti par katru izveidoto un/vai iegādāto infrastruktūru Sadarbības
projekta ietvaros, nodalot saimniecisko un nesaimniecisko pamatdarbību un nodrošinot
Sadarbības projektā un Pielikumā Nr.3, kas ir šī Sadarbības līguma neatņemama sastāvdaļa,
plānotās proporcijas ievērošanu starp saimniecisko un nesaimniecisko pamatdarbību,
izmantojot šo infrastruktūru;
5.2.3.
darīt pieejamu Sadarbības projekta ietvaros izveidoto un/vai iegādāto infrastruktūru
šī Sadarbības līguma Pusēm, kā arī tām zinātniskajām institūcijām, kas minētas Sadarbības
stratēģijā, tikai nesaimniecisku pamatdarbību veikšanai un tikai pie nosacījuma, ja ar šādu
Pusi un/vai zinātnisko institūciju ir noslēgta rakstveida vienošanās, kur ir atrunāti šādas
infrastruktūras izmantošanas atlīdzības nosacījumi un kas nodrošina, ka Puse un/vai
zinātniskā institūcija, kas minēta Sadarbības Stratēģijā, ir uzņēmusies pilnu atbildību par
Sadarbības projekta ietvaros izveidotās un/vai iegādātās infrastruktūras izmantošanu veidā,
kas nepārkāpj šo Sadarbības līgumu, VIAA vienošanos par Sadarbības projekta īstenošanu
un valsts atbalsta nosacījumus kopumā, kā arī minētā infrastruktūra attiecīgajā momentā nav
nepieciešama citai šī Sadarbības līguma Pusei vai zinātniskajai institūcijai, kas minētā
Sadarbības stratēģijā;
5.2.3.1. Puses nosaka nediskriminējošus un vienlīdzīgus piekļuves nosacījumus projektā
iegādātājai zinātniskajai infrastruktūrai, tai skaitā nodrošinot vienotus atlīdzības
noteikumus par piekļuvi;
5.2.4.
ievērot, ka Sadarbības projekta ietvaros izveidotās un/vai iegādātās infrastruktūras
izmantošana saimnieciskai pamatdarbībai ir pieļaujama tikai tai Pusei, kuras īpašumā un/vai
bilancē šāda infrastruktūra atrodas un tikai tās proporcijas apmērā, kas noteikta Sadarbības
projektā un Vadošās institūcijas un VIAA parakstītajā līgumā un tā pielikumos.
5.2.5.
ievērot, ka visu atbildību par šī Sadarbības projekta ietvaros izveidotās un/vai
iegādātās infrastruktūras izmantošanu nes tā Puse vai zinātniskā institūcija, kas minēta
Sadarbības stratēģijā, kas konkrētajā momentā to izmanto. Pusei vai zinātniskajai institūcijai,
kas minēta Sadarbības stratēģijā, kas nodarījusi šādai infrastruktūrai kādus bojājumus ir
pienākums _____ dienu laikā atlīdzināt Pusei, kuras īpašumā un/vai bilancē atrodas šī
infrastruktūra, visus zaudējumus. Ja vainīgā Puse vai zinātniskā institūcija, kas minēta
Sadarbības stratēģijā, šo pienākumu termiņā neizpilda, tad Pusei, kuras īpašumā un/vai
bilancē atrodas šī infrastruktūra, ir tiesības par saviem līdzekļiem bojājumus novērst un
pieprasīt no vainīgās Puses vai zinātniskās institūcijas, kas minēta Sadarbības stratēģijā, segt
visus izdevumus šajā sakarā;
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5.2.6.
Ievērot maksājumu saistības un projekta realizācijas plānu saskaņā ar
Pielikumu Nr.3 – Finansēšanas plāns.
5.2.7.
nodrošināt Sadarbības projekta ietvaros plānotās infrastruktūras iegādi un/vai
attīstību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, MK noteikumu Nr. 987, kā arī citu
attiecināmo tiesību aktu un minēto aktu grozījumu prasībām, Pusēm atsevišķi vienojoties par
iepirkumu veikšanas šādu kārtību:
5.2.7.1. Puses vienojas būvniecības darbu iepirkumu procedūru veikt atsevišķi atbilstoši pušu
juridiskajam statusam;
5.2.7.2. Puses vienojas uzdot Projekta Vadības Grupai izveidot Centralizēto Iepirkumu
Komisiju centralizēto iepirkumu veikšanai iekārtu, zinātniskā aprīkojuma un pakalpojumu
iegādei, izņemot punktā 5.2.7.3. noteiktos izņēmumus;
5.2.7.3. Puses vienojas atsevišķi veikt iepirkuma procedūru atbilstoši pušu juridiskajam
statusam, iepērkot iekārtas, zinātnisko aprīkojumu un pakalpojumus, kuru decentralizēto
iegādi Sadarbības partneri var pamatot šos iepirkumus reglamentējošo likumdošanas aktu
noteiktajā kārtībā
5.2.8.
VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu darbības laikā apdrošināt
materiālos ieguldījumus pret zaudējumiem vai bojājumiem ugunsgrēka, vētras postījumu,
plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā. Ja šādi bojājumi radušies, saņemtā
apdrošināšanas atlīdzība ir jāizmanto bojātās vērtības atjaunošanai. Ja ar šādu kompensāciju
nepietiek, Puse, kuras īpašumā ir veikti attiecīgie materiālie ieguldījumi, zaudējumus sedz no
saviem līdzekļiem;
5.2.9.

nenodot ar šo Sadarbības līgumu uzņemtās saistības nevienai trešajai pusei;

5.2.10.
nodrošināt, lai trešo personu, ar kurām Puses slēdz līgumus, noslēgtajos līgumos ar
citiem partneriem par konkrētu, no šī Sadarbības līguma izrietošu uzdevumu veikšanu tiktu
paredzēts aizliegums deleģēt šo uzdevumu vai atsevišķu to daļu veikšanu tālāk (t.i., līgumi ar
trešajām personām tiek slēgti ne vairāk kā divos apakšlīmeņos);
5.2.11.
nodrošināt, ka, uzsākot Sadarbības projekta īstenošanu, Puse katra atsevišķi ir
sagatavojusi savas šī Sadarbības projekta vadības un grāmatvedības organizācijas aprakstu,
savu šī Sadarbības projektu lietu nomenklatūru, kas katrai Pusei ir saistoša Sadarbības
projekta īstenošanas gaitā un šī Sadarbības līguma spēkā esamības laikā;
5.2.12.
nodrošināt katra savu atsevišķu Sadarbības projekta grāmatvedības un lietvedības
uzskaiti;
5.2.13.
savlaicīgi brīdināt pārējās Puses par savām finansiālajām grūtībām, kas var traucēt
izpildīt attiecīgās Puses saistības atbilstoši šim Sadarbības līgumam un Sadarbības
projektam;
5.2.14.
nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus Sadarbības projekta sakarā
attiecībā uz to Sadarbības projekta daļu, kas skar konkrēto Pusi, saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā
īstenot Padomes Regulu Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un
Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu
publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”;
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5.2.14.1.
Vadošā institūcija apņemas nodrošināt kopējos informācijas un publicitātes
pasākumus Sadarbības projekta sakarā atbilstoši kopējai Sadarbības projekta summai un
tai atbilstošajām Eiropas Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu Nr.1828/2006, kas
paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu Nr.1083/2006, ar ko paredz
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1080/2006 par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, un Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem
Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību
nodrošināšanas kārtība” prasībām;
5.2.15.
nodrošināt, lai VIAA būtu pieejami Sadarbības projekta īstenošanā iesaistīto personu
personas dati (arī kontaktinformācija) un tiesības tos izmantot atbilstoši Latvijas Republikas
tiesību aktiem;
5.2.16.
nodrošināt, lai netiktu pieļauta situācija, kas Pusēm, to darbiniekiem vai citām
Sadarbības projekta īstenošanā iesaistītām personām rada interešu konfliktu. Interešu
konflikta jēdziens ir tulkojams atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas
Republikas tiesību aktiem, ar to, cita starpā, saprotot ikvienu situāciju, kad personīgu,
ģimenes, ekonomisko interešu vai citu apstākļu dēļ var tikt apšaubīta personas objektivitāte,
Sadarbības projekta īstenošanas gaitā pieņemot būtiskus ar piešķirtā finansējuma izlietošanu
saistītus lēmumus (piemēram, slēdzot līgumus u.tml.);
5.2.17.
nodrošināt VIAA, kā arī citām kompetentajām Latvijas valsts un ES institūcijām
Sadarbības projekta īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc finansējuma saņemšanas
saskaņā ar VIAA vienošanos par Sadarbības projekta īstenošanu:
5.2.17.1.
piekļūšanu Sadarbības projekta norises vietām, telpām, dokumentu
oriģināliem un visai informācijai, tajā skaitā informācijai elektroniskā formātā, kas
nepieciešama šādu pārbaužu veikšanai;
5.2.17.2.

iespēju organizēt intervijas ar Sadarbības projektā iesaistītajām personām;

5.2.17.3.

telpu un/vai darba vietu dokumentu apskatei;

5.2.17.4.

pieprasīto dokumentu kopiju izsniegšanu;

5.2.17.5.

par Sadarbības projekta īstenošanu atbildīgo personu piedalīšanos pārbaudē.

5.2.18.
ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētos
dokumentu glabāšanas noteikumus un uzglabāt visu ar Sadarbības projekta īstenošanu
saistīto dokumentāciju (oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku) līdz 2021.gada
31.decembrim.
5.2.19.
samaksāt līgumsodu _____ LVL apmērā katrai šī Sadarbības līguma Pusei, ja Puses
darbības/bezdarbības rezultātā ir apdraudēta Sadarbības projekta īstenošana un Puses
Vadošās institūcijas, VIAA, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas vai
jebkādas citas Latvijas Republikas valsts varas vai Eiropas Savienības institūcijas norādītajā
termiņā nav veikusi visas nepieciešamās darbības, lai Sadarbības projekts tiktu īstenots
saskaņā ar šo Sadarbības līgumu, Sadarbības stratēģiju un VIAA vienošanos par Sadarbības
projekta īstenošanu.
5.3. Pie nosacījuma, ka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu
par ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma apstiprināšanu un ir noslēgta VIAA
vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu, Vadošā institūcija apņemas:
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5.3.1.
regulāri konsultēties ar Sadarbības partneriem un nodrošināt Sadarbības projekta
īstenošanu saskaņā ar šo Sadarbības līgumu, Sadarbības projekta iesniegumu un VIAA
vienošanos par Sadarbības projekta īstenošanu un Sadarbības stratēģiju; jebkādu izmaiņu
gadījumā, attiecīgi tās rakstveidā saskaņot ar Pusi, kuru tas var skart;
5.3.2.
Pēc Sadarbības partnera rakstveida pieprasījuma, izsniegt tam rakstveida atskaiti par
Vadošās institūcijas paveiktajām un plānotajām aktivitātēm, kas saistītas ar Sadarbības
projekta īstenošanu;
5.3.3.
Rakstveidā informēt Sadarbības partneri par jebkādām izmaiņām Sadarbības
projektā Sadarbības stratēģijas sakarā, kas var ietekmēt konkrēto Sadarbības partneri;
5.3.4.
Samaksāt Sadarbības partneriem katram līgumsodu _______ LVL apmērā, ja
Sadarbības projekta īstenošana ir apdraudēta to Vadošās institūcijas pienākumu neizpildes
dēļ, kas izriet tai no VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu, pie nosacījuma, ka
Sadarbības partneri no savas puses ir izpildījuši visus šajā Sadarbības līgumā noteiktos
pienākumus un Vadošā institūcija šo pārkāpumu nav novērsusi VIAA, Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas vai jebkādas citas Latvijas Republikas valsts varas vai
Eiropas Savienības institūcijas norādītajā termiņā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Vadošo
institūciju no tās pienākumu izpildes un pārējo Sadarbības partneriem radušos zaudējumu
samaksas, ja tādi Sadarbības partneriem ir radušies Sadarbības projektā īstenošanas sakarā
Vadošās institūcijas pienākumu neizpildes dēļ.
5.4. Pie nosacījuma, ka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu
par ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma apstiprināšanu un ir noslēgta VIAA
vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu, Sadarbības partneri apņemas:
5.4.1.

Atvērt kontus savstarpējiem norēķiniem ar Vadošo institūciju;

5.4.2. Nodalīt Sadarbības projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citām Sadarbības
partnera darbības finanšu plūsmām Sadarbības projekta īstenošanas laikā un vismaz 5
(piecus) gadus pēc Sadarbības projekta īstenošanas pabeigšanas;
5.4.3. Savlaicīgi sniegt jebkuru pieprasīto un šī Sadarbības līguma un Sadarbības projekta
izpildei nepieciešamo informāciju Vadošās institūcijas, VIAA vai Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā termiņā un formā, kā arī nekavējoties informēt pa
e-pastu visas Puses par sev zināmiem apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Sadarbības
projekta īstenošanu;
5.4.4. [___ dienu laikā pēc Vadošās institūcijas vienošanās parakstīšanas ar VIAA par
Sadarbības projekta īstenošanu ] iesniegt Vadošajai institūcijai visu nepieciešamo
dokumentāciju iepirkuma plāna sagatavošanai un iesniegšanai VIAA;
5.4.5. Atbilstoši paredzētajai kārtībai, katrs Sadarbības partneris apņemas veikt tam
piekrītošo konkrētu iepirkumu par katru šī līguma punktos 5.2.7.1. un 5.2.7.3. minētajiem
gadījumiem, un pēc līguma parakstīšanas ar attiecīgā iepirkuma uzvarētāju, iesniegt
iepirkuma dokumentāciju Vadošajai institūcijai tālākajai finansējuma saņemšanai no VIAA
atbilstoši šī Sadarbības līguma noteikumiem;
5.4.6. Sadarbības partnerim ____ dienas pirms Vadošās partnera kārtējā maksājuma
pieprasījuma iesniegšanas VIAA, iesniegt Vadošajam partnerim visus atbilstošos maksājuma
pieprasījuma dokumentus, kas noformēti atbilstoši LR likumdošanas prasībām;

8

PROJEKTS
Paraugs. (C) FIDEA 2011. Visas tiesības rezervētas
5.4.6.1. Samaksāt vadošajam partnerim līgumsodu ___ LVL apmērām, kad Vadošajam
panterim iesniegtiem maksājuma pieprasījuma dokumenti nav iesniegti punktā 5.4.6.
noteiktajā laikā;
5.4.7. Vadošās institūcijas vienošanās ar VIAA darbības laikā un vismaz 5 (piecus) gadus
pēc Vadošai institūcijai veiktā pēdējā maksājuma neiznomāt, neieķīlāt, neapgrūtināt ar lietu
tiesībām un neatsavināt Sadarbības projekta īstenošanas gaitā radītās vērtības un rezultātus,
uz kuru izveidi, attīstību un/vai iegādi saskaņā ar VIAA vienošanos par Sadarbības projekta
īstenošanu tiek attiecinātas Sadarbības projekta kopējās attiecināmās izmaksas (turpmāk
tekstā – „Manta”), neslēgt kredītlīgumus un nedot garantijas savā vārdā trešajām personām,
kuros kā galvinieka nodrošinājums tiek norādīta Manta, un veikt citas darbības, kuru
rezultātā Manta pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā, lietošanā vai valdījumā;
5.4.8. Nodrošināt, lai visā ar Sadarbības projekta īstenošanu saistītajā dokumentācijā (tajā
skaitā, līgumos, rīkojumos, rēķinos, un samaksu apliecinošos grāmatvedības dokumentos),
būtu precīzi norādīts VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu numurs un
iekļauta atsauce, ka attiecīgo Sadarbības projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds;
5.4.9. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vadošās institūcijas rakstveida pieprasījuma
saņemšanas, kas balstīts uz attiecīga no VIAA saņemta rakstveida pieprasījuma, samaksāt
Vadošajai institūcijai rakstveida pieprasījumā norādīto naudas summu, lai Vadošā institūcija
varētu to atmaksāt VIAA, ja Sadarbības partnera vainas dēļ ir notikusi finansējuma vai tā
daļas pārmaksa vai nepamatota izmaksa Vadošajai institūcijai Sadarbības projekta sakarā;
5.4.10. Ja VIAA ceļ prasību pret Vadošo institūciju par VIAA vienošanās par Sadarbības
projekta īstenošanu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Sadarbības partneris apņemas solidāri
atbildēt kopā ar Vadošo institūciju pret VIAA par Sadarbība projekta īstenošanu, ja tā skar
attiecīgā Sadarbības partnera pienākumus un/vai to neizpildi vai nepienācīgu izpildi
Sadarbības projekta sakarā. Šādā gadījumā Sadarbības partneris arī apstiprina, ka kļūs par
līdzatbildētāju kopā ar Vadošo institūciju, nekavējoši parakstot visus nepieciešamos
dokumentus VIAA prasības par Sadarbības projekta īstenošanu sakarā; kā arī jebkurā
gadījumā šī Sadarbības līguma parakstīšana ir pilnvarojums Vadošajai institūcijai iesniegt
atbilstošu piekrišanu Sadarbības partnera vārdā kļūt Sadarbības partnerim par līdzatbildētāju
šādā iespējamā VIAA prasībā pret Vadošo institūciju par Sadarbības projekta īstenošanu, kas
skar konkrēto Sadarbības partneri;
5.4.11. Nekavējoties novērst visus un jebkādus pārkāpumus, par kuriem Vadošā institūcija ir
to informējusi, ievērojot VIAA, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas vai
jebkādas citas Latvijas Republikas valsts varas vai Eiropas Savienības institūcijas
norādījumus. Ja Sadarbības partneris šādus pārkāpumus augstāk norādīto institūciju
norādītajā termiņā nenovērš un tas apdraud Sadarbības projekta īstenošanu, tad Sadarbības
partnerim ir pienākums samaksāt Vadošajai institūcijai un pārējiem Sadarbības partneriem
līgumsodu ______ LVL apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Sadarbības partneri no tā
pienākumu izpildes un pārējo Vadošajai institūcijai un pārējiem Sadarbības partneriem
radušos zaudējumu samaksas, ja tādi Vadošajai institūcijai un pārējiem Sadarbības
partneriem radušies Sadarbības projekta īstenošanas sakarā konkrētā Sadarbības partnera
pienākumu neizpildes dēļ.
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5.5. VNPC veidotāja vienīgais pienākums šī Līguma ietvaros ir piedalīties VNPC
izveidošanā un ievērot Sadarbības stratēģiju, kā arī līdzdarboties VNPC realizācijā un sniegt
tai atbalstu.
6. FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ SADARBĪBA
6.1. Puses apņemas nodrošināt Sadarbības projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu
atbilstoši Pielikumam Nr.3, kas ir šī Sadarbības līguma neatņemama sastāvdaļa, kurā ir noteikts
arī katrai Pusei Sadarbības projekta ietvaros pieejamais ERAF līdzfinansējuma apmērs un
ERAF finansējuma sadalījums pa pamatdarbību veidiem.
6.2. Puses apņemas izmantot šī Sadarbības līguma 6.1. punktā minēto ERAF līdzfinansējumu
saskaņā ar Sadarbības stratēģijas, šī Sadarbības līguma un VIAA vienošanās par Sadarbības
projekta īstenošanu nosacījumiem.
6.3. Puses apņemas dokumentu sagatavošanā, uzglabāšanā, veidošanā ievērot kārtību, kādu
nosaka LR likumdošana prasības un prasības, kas noteiktas Vadošās institūcijas līgumā ar
VIAA;
6.4. Puses apņemas nodrošināt šī Sadarbības līguma 6.1. punktā minētajā apjomā sev pieejamā
ERAF līdzfinansējuma apguvei nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu atbilstoši MK
noteikumos Nr. 987 ietvertajiem nosacījumiem, kā arī priekšfinansējumu gadījumā, ja tāds būtu
nepieciešams.
6.5. Ja Puse nav nodrošinājusi šī Sadarbības līguma 6.3. punktā minēto līdzfinansējumu, pārējās
Puses ir tiesīgas lemt par attiecīgā ERAF finansējuma pārdali starp tām Pusēm, kuras spēj
nodrošināt Sadarbības projektu ieviešanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu, apzinoties,
ka jebkādas izmaiņas Sadarbības projektā stājas spēkā tikai ar brīdi, kad tās ir apstiprinājusi
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un VIAA.
6.6. Puses apņemas katra atsevišķi finansēt Sadarbības projekta ietvaros savu iegūto rezultātu
uzturēšanas izmaksas, kā arī izmantot šos rezultātus tikai Sadarbības projekta iesniegumā
norādītajiem mērķiem Sadarbības projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc
Sadarbības projekta īstenošanas beigām.
6.7. Vadošajai institūcijai, veicot maksājumus saskaņā ar iepirkuma līgumiem un attaisnojuma
dokumentiem par piegādēm un pakalpojumiem no sava bankas konta pakalpojumu sniedzējiem
vai piegādātājiem, ja tie tiek veikti kāda no Sadarbības partnera interesēs, tie ir jāveic tikai pēc
tā Sadarbības partnera rakstiska rīkojuma, kura interesēs veikts iepirkums, un kura bilancē tiks
nodoti izveidotie aktīvi. Sadarbības partneris ir atbildīgs par darbu, iekārtu vai pakalpojumu
pieņemšanu un to pārbaudi atbilstoši izvirzītajām prasībām.
6.8. Atmaksas Sadarbības partneriem par to tieši samaksātajiem maksājumiem piegādātājiem,
pakalpojumu sniedzējiem Vadošā institūcija veic tikai saskaņā ar Finansēšanas plānu un pēc
visu attaisnojuma dokumentu saņemšanas no Sadarbības partnera. Vadošajai institūcijai ir
tiesības pieprasīt visu ar iepirkumu saistīto papildus informāciju, kā arī veikt fizisko pārbaudi
pirms maksājuma izdarīšanas, ar nosacījumu, ka šie pasākumi tiek plānoti tā, lai veiksmīgas
pārbaudes gadījumā nekavētu maksājumus Sadarbības partneriem.
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6.9. Vadošās institūcijas bankas kontā saņemtais avanss tiek izmantots atbilstoši Pielikumā Nr. 4
pievienotā Finansēšanas plānā noteiktajai kārtībai, sedzot atbilstoši pielikumā norādīto Pušu
projekta izmaksas, kā tas norādīts Finansēšanas plānā, pie nosacījuma, ka konkrētā Puse ir
veikusi visas ar iepirkumu saistītās darbības un Vadošajai institūcijai ir visi maksājumus
pamatojošie dokumenti.
6.9.1.
Pirms maksājumu veikšanas Vadošajai institūcijai ir tiesības un pienākums
pārliecināties, ka visi maksājuma attaisnojuma dokumenti ir pareizi noformēti un
nepieciešamības gadījumā informēt par attiecīgajām kļūdām, kuras Sadarbības partnerim/iem
ir nekavējoši jānovērš.
6.10. Vadošās institūcijas bankasa kontā saņemtās atmaksas tiek izmantotas saskaņā ar Pielikumā
Nr.4. norādīto finansēšanas plānu, veicot maksājumus atbilstoši punktā 6.7. noteiktajai kārtībai.
Paredzētajām atmaksām Sadarbības partneriem jānotiek 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atmaksas
saņemšanas no Vadošās institūcijas.

7. PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS
7.1. Puses apņemas kopīgi segt projekta realizācijas tās administratīvās izmaksas, kas attiecas uz
projekta vadību kopumā. Kopējās administratīvās izmaksas veido Projekta administratīvo
izmaksu budžetu.
7.2. Projekta administratīvajā budžetā ietilpst sekojošu kopējo izmaksu segšana:
7.2.1.

Centralizēto iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

7.2.2.

Projekta vadītāja izmaksas;

7.2.3.

Projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas (ja attiecināms);

7.2.4.

Projekta vadītāja darbavietas izmaksas;

7.2.5.

Ar projekta vadīšanu saistītās transporta izmaksas, pasta izdevumi.

7.3. Projekta administratīvo izmaksu budžets tiek apstiprināts 2 (divas) reizes gadā par pusgadu.
7.4. Projekta administratīvo izmaksu budžeta priekšlikumu iesniedz Vadošā institūcija;
7.5. Par projekta administratīvo izmaksu budžetu apstiprina vai atdod pārstrādāšanai Projekta
Vadības grupa, atklāti balsojot. Ja administratīvo izmaksu budžeta priekšlikums netiek
apstiprināts vēlāk kā vienu mēnesi pirms budžeta perioda sākuma, par administratīvo izmaksu
budžetu tiek uzskatīts iepriekšējā periodā apstiprinātais budžets;
7.6. Sadarbības partneri apņemas veikt iemaksas pilnā apjomā Vadošās institūcijas bankas kontā
administratīvo izmaksu budžeta segšanai par nākamo budžeta periodu vienu nedēļu pirms
budžeta perioda sākuma atbilstoši procentuālajai administratīvo izmaksu segšanas daļai, kā tā
noteikta Pielikumā Nr.5;
7.6.1.
Ja Sadarbības partneris kavē iemaksas administratīvo izmaksu budžetā, tad Vadošajai
institūcijai no Sadarbības partnera ir tiesības pieprasīt līgumusodu ___ % apmērā no
nesamaksātās summas, par katru kavējuma dienu. Līgumsoda samaksāšana neatbrīvo
Sadarbības partneri no iemaksas administratīvo izmaksu budžetā;
7.6.2.
Par budžeta ievērošanu un budžetā paredzēto kopējo administratīvo aktivitāšu
veikšanu atbildīga ir Vadošā institūcija.
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8. PROJEKTA VADĪBA
8.1. Projekta vadības grupa:
8.1.1.

Puses vienojas Projekta vadības grupai izvirzīt katra vienu pārstāvi;

8.1.2.
Puse var atsaukt savu pārstāvi, nozīmējot jaunu pārstāvi par to rakstiski informējot
Vadošo institūciju 5 (piecas) dienas iepriekš;
8.1.3.
Vadošajai institūcijai ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Projekta
Vadības Grupas izmaiņām par tām rakstiski (e-pastā vai faksā) paziņot visu Pušu
pārstāvjiem.
8.2. Projekta vadības grupas tiesības:
8.2.1.

Apstiprināt administratīvo izmaksu budžetu;

8.2.2.

Apstiprināt vai nomainīt Centrālās Iepirkuma komisijas locekļus;

8.2.3.

Pieņemt Projekta Vadītāja atskaites un noteikt Projekta Vadītāja uzdevumus;

8.2.4.

Apstiprināt Vadošās institūcijas ieteikto projekta vadītāju;

8.2.5.
Nepieciešamības gadījumā Pieprasīt visu papildus informāciju, kā arī attaisnojuma
dokumentu kopijas no jebkuras no pusēm par iepirkumiem, darbiem vai projekta virzību;
8.2.6.

.....

8.3. Lēmumu pieņemšana projekta vadības grupā:
8.3.1.
Lēmumi tiek pieņemti ar atklātas balsošanas palīdzību ar vienkāršu balsu vairākumu,
katram Projekta vadības grupas loceklim – viena balss;
8.3.2.
Izšķirošā balss vienāda balsojuma situācijā ir Vadošās institūcijas Projekta vadības
grupas pārstāvim;
8.4. Projekta vadītājs:
8.4.1.

Projekta vadītāju iesaka Vadošā institūcija;

8.4.2.

Projekta vadītāju apstiprina Projekta Vadības Grupa;

8.5. Projekta vadītāja pienākumi un tiesības:
8.5.1.

Projekta Vadītājs veic ikdienas projekta vadības funkcijas;

8.5.2.
Nodrošināt atbilžu, izziņu u.c. pieprasītās informācijas sagatavošanu Vadošajai
institūcijai;
8.5.3.
Pieprasīt jebkuru ar projektu saistīto informāciju no jebkura no Pusēm, ierasties pie
jebkuras no Pusēm fiziskas pārbaudes veikšanai;
8.5.4.
Apkopot atskaites un pieprasīt visu to projekta informāciju, kas saistīta ar
maksājumu pieprasījumu Vadošajai institūcijai.

9. ĪPAŠUMA TIESĪBU SADALE UZ SADARBĪBAS PROJEKTA IETVAROS
IEGŪTAJIEM MATERIĀLAJIEM UN NEMATERIĀLAJIEM AKTĪVIEM
9.1. Puses ievēros īpašuma tiesību sadali uz Sadarbības projekta ietvaros iegūtajiem materiālajiem
un nemateriālajiem aktīviem, atbilstoši MK Noteikumu Nr. 987 noteiktajām prasībām.
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9.2. Puses vienojas, ka Sadarbības projekta īstenošanas laikā un 5 (piecu) gadu periodā pēc
Sadarbības projekta darbības pabeigšanas nostiprināto īpašuma tiesību sadalījums starp Vadošo
institūciju un Sadarbības partneriem ir noteikts telpiskās attīstības stratēģijā un VNPC
Sadarbības stratēģijā, kas ir šī Sadarbības līguma neatņemama sastāvdaļa.
9.3. Puses apzinās, ka īstenojot kombinēta atbalsta veida Sadarbības projektu, Vadošai institūcijai
Sadarbības projektā ir jāietver informācija par Sadarbības projekta ietvaros plānoto materiālo
aktīvu (un to kopējo attiecināmo izmaksu) sadali starp Vadošo institūciju un vienu vai
vairākiem Sadarbības partneriem.

10. PUŠU ATBILDĪBA
10.1.
Par Sadarbības līguma saistību neizpildi vai nekvalitatīvu veikšanu Puses ir atbildīgas
atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un šī Sadarbības līguma nosacījumiem.
10.2.
Puses apzinās, ka par neatbilstībām un pārkāpumiem, ja šī Sadarbības līguma noteikumi
nav ievēroti kādas Puses darbības/bezdarbības rezultātā, atbild konkrētā Puse, atlīdzinot
cietušajām Pusēm zaudējumus.
10.3.
Ievērojot, ka tikai Vadošā institūcija slēdz ar VIAA vienošanos par Sadarbības projekta
īstenošanu, tad Puses var vēl papildus vienoties arī par citiem saistību nodrošināšanas
līdzekļiem, tādiem kā galvojums (tai skaitā, kredītiestādes), komercķīla, utt., kādus Vadošā
institūcija uzskata par nepieciešamiem un kurus Sadarbības partneri ir gatavi sniegt Vadošajai
institūcijai, ievērojot visu Pušu statusu un finansiālās iespējas.

11. SADARBĪBAS LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
11.1.
Attiecībā uz Pušu saistībām sagatavot ____ (nosaukums) ____VNPC projekta
iesniegumu, šis Sadarbības līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, bet attiecībā uz
Sadarbības projekta īstenošu, šis Sadarbības līgums stājas spēkā pie nosacījuma, ka Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu par ____ (nosaukums)
____VNPC projekta iesnieguma apstiprināšanu un ir noslēgta ar VIAA vienošanās par
Sadarbības projekta īstenošanu.
11.2.
Gadījumā, ja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija nav pieņēmusi
lēmumu par ____ (nosaukums) ____VNPC projekta iesnieguma apstiprināšanu un nav noslēgta
ar VIAA vienošanās par Sadarbības projekta īstenošanu, tad šis Sadarbības līgums ir uzskatāms
par spēkā nestājušos attiecībā uz Pušu pienākumiem īstenot Sadarbības projektu bez jebkādu
papildus dokumentu parakstīšanas no iesaistītajām Pusēm.
11.3.
Šis Sadarbības līgums ir spēkā līdz pilnīgai visu Pušu pienākumu izpildei, ievērojot, ka
kompetentajām institūcijām ir tiesības veikt pārbaudes Sadarbības projekta īstenošanas sakarā
vēl 5 (piecus) gadus pēc Sadarbības projekta īstenošanas pabeigšanas, kā arī Pusēm ir
pienākums ar Sadarbības projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju uzglabāt līdz 2021. gada
31. decembrim, izņemot, ja šis Sadarbības līgums attiecībā uz Sadarbības projekta īstenošanu
nav stājies spēkā šī Sadarbības līguma 9.2. noteiktajos gadījumos.
11.4.
Šis Sadarbības līgums ir saistošs Pusēm un to attiecīgajiem saistību un tiesību
pārņēmējiem.
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12. SADARBĪBAS LĪGUMA LAUŠANAS (IZBEIGŠANAS) KĀRTĪBA
12.1.
Ņemot vērā, ka Sadarbības līgums ir Sadarbības projekta sastāvdaļa, Puses apzinās, ka
tām nav tiesības vienpusēji izbeigt šo Sadarbības līgumu pirms Sadarbības projekta īstenošanas
beigām un vēl vismaz 5 (piecus) gadus pēc Sadarbības projekta īstenošanas pabeigšanas, kā arī
Pušu pienākums uzglabāt ar Sadarbības projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju ir spēkā līdz
2021. gada 31. decembrim.
12.2.
Gadījumā, ja kādai no Pusēm rodas tāda situācija, kas neļauj tai vairs pildīt savas no šīs
Sadarbības līguma izrietošās saistības, tad tā nekavējoties par to informē pārējās šī Sadarbības
līguma Puses, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un VIAA.
12.3.
Puses apzinās, ka jebkādi jautājumi par Sadarbības līguma izbeigšanu nevar tikt izlemti
nenodrošinot no Sadarbības līgumu izrietošo saistību nokārtošanu attiecībā pret pārējām Pusēm
un trešajām personām, tai skaitā, sniedzot adekvātu nodrošinājumu tādām saistībām, kuru
izpildes termiņš vēl nav iestājies, bet varētu iestāties saskaņā ar šī Sadarbības līguma
noteikumiem.

13. SADARBĪBAS LĪGUMA GROZĪJUMI
13.1.
Visi turpmākie Sadarbības līguma grozījumi un papildinājumi ir veicami rakstveidā un
tie stājas spēkā tikai ar brīdi, kad to parakstījušas ir visas Puses. Visas vienošanās, pielikumi un
grozījumi, kas skar šo Sadarbības līgumu, kļūst par to neatņemamu sastāvdaļu.

14. KONFIDENCIALITĀTE
14.1.
Par jebkuru informāciju, kuru saskaņā ar šo Sadarbības līgumu katra no Pusēm
savstarpēji nodos viena otrai un kuru jebkura no Pusēm noteiks kā konfidenciālu, jebkura no
Pusēm apņemas saglabāt konfidenciālu visā Sadarbības līguma darbības laikā un 5 (piecus)
gadus pēc šī Sadarbības līguma izbeigšanās.
14.2.
Jebkurai no Pusēm ir aizliegts jebkādā veidā trešajām personām darīt zināmu publiski
nepieejamu vai agrāk nepublicētu informāciju, kas jebkādā veidā nonākusi Puses rīcībā šī
Sadarbības līguma spēkā esamības un Sadarbības projekta īstenošanas laikā vai arī, kas iegūta
no Puses/Pusēm un/vai jebkādas citas ar Sadarbības projektu saistītas personas. Aizliegums
neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas atklāšanu tiesību aktos paredzētajā kārtībā pamatoti
pieprasa attiecīgās Latvijas Republikas valsts varas vai Eiropas Savienības institūcijas.

15. FORCE MAJEURE
15.1.
Neviena Puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir
rezultāts tādiem notikumiem kā dabas katastrofas (plūdi, ugunsgrēks u.tml.), karadarbība, kā arī
valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi, kas tieši ietekmē šī Sadarbības līguma izpildi un
kas notikuši pēc šī Sadarbības līguma noslēgšanas un nav izraisīti ar nolūku.
15.2.
Puse, kurai saistību izpilde kļūst neiespējama 13.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5
(piecu) dienu laikā rakstveidā informē pārējās Puses par augstāk minēto apstākļu iestāšanos un
prognozējamo ilgumu, un Pusēm ir pienākums vienoties par tālāko sadarbību, ievērojot šos
apstākļus.
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16. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
16.1.
Šis Sadarbības līgums sastādīts latviešu valodā ___ eksemplāros – pa vienam katrai
Pusei. Visiem šī Sadarbības līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
16.2.
Visus radušos strīdus šī Sadarbības līguma ietvaros Puses risina pārrunu ceļā, bet ja tas
nav iespējams, tad strīds tiek iesniegts izskatīšanai tiesā atbilstoši Vadošās institūcijas
juridiskajai adresei.
16.3.
Šajā Sadarbības līgumā minēto mērķu sasniegšanai Puses noslēgs papildus vienošanās,
kas noformējamas kā šī Sadarbības līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
16.4.
Visus citus šī Sadarbības līguma izpildes noteikumus, kuri nav atspoguļoti šajā
Sadarbības līgumā, nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti, kā arī attiecīgie tieši
piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

17. PIELIKUMI
17.1.

Sadarbības līgumam ir šādi pielikumi, kas ir to neatņemama sastāvdaļa:

17.1.1.
VIAA vienošanās projekts par Sadarbības projekta īstenošanu, kas tiks noslēgts ar
Vadošo institūciju (izstrādā VIAA).
17.1.2.

Sadarbības stratēģija (izstrādā VNPC veidotāji).

17.1.3.

Sadarbības projekta iesniegumā ietvertais finansēšanas plāns.

17.1.4.

Sadarbības projekta administrēšanas izmaksu segšanas apmērs

18. PUŠU ADRESES UN NORĒĶINU KONTI
18.1.

.........

18.2.

........

18.3.

........

18.4.
_______________________
Vadošā institūcija
_______________________
Zinātniskā institūcija Nr.1.
_______________________
Zinātniskā institūcija Nr.2.
_______________________
VNPC veidotājs
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