Līgums Nr. ________________
Projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā
civillietās” noslēguma konferences moderēšana
(TM 2015/11/EK)
Eiropas Komisijas īpašās programma „Civiltiesības” projekta Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691
„Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”
Rīgā

2015. gada __________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045) tās __________
personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem
Nr. 243 “Tieslietu ministrijas nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību centrs” (reģistrācijas Nr. 50003253361), tā
__________ personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras
puses, kopā turpmāk – Puses,
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67. panta pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta kārtībā organizētā iepirkuma „Projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra
pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma konferences moderēšana”
(Identifikācijas Nr. TM 2015/11/EK) komisijas 2015. gada 14. maija lēmumu, noslēdz šādu
līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Eiropas Komisijas īpašās programmas
„Civiltiesības” projekta Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās
judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros 2015. gada 10., 11. un
12. jūnijā, Jūrmalā kvalitatīvi veikt moderatora funkcijas (turpmāk – Pakalpojums) projekta
noslēguma konferencē saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Pasūtītāja
norādījumiem.
2. Līguma termiņš, līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz 2015. gada 31. augustam.
2.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu, nepārsniedzot Līguma kopējo
summu EUR 13 058,32 (trīspadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi euro un 32 centi), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN) jeb
10 792,00 (desmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN.
Līguma kopējā summā ir iekļauti naktsmītnes un ceļa izdevumi (ja nepieciešams).
2.3. Samaksu par Pakalpojumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darbadienu laikā no rēķina
saņemšanas un pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas (Līguma
2. pielikums).
3. Pakalpojumu sniegšanas kārtība
3.1. Līguma izpildes vieta ir Jūrmalā, Pasūtītāja rīkotajā noslēguma konferencē 2015. gada 10.,
11. un 12. jūnijā.
3.2. Konferences pirmajā dienā (2015. gada 10. jūnijā) Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojumu
sniedz vismaz 1 (viens) moderators, kuram ir:
a) vismaz maģistra grāds tiesību zinātnēs, un
b) pieredze starptautiskajās privāttiesībās un starptautiskajā civilprocesā, un

c) pieredze vismaz 2 (divu) starptautisku pasākumu moderēšanā vai lekciju vadīšanā
tiesnešiem, un
d) vismaz 1 (viena) publikācija starptautiskajās privāttiesībās vai starptautiskajā
civilprocesā.
3.3. Konferences otrajā un trešajā dienā (2015. gada 11. un 12. jūnijā) Izpildītājs nodrošina, ka
Pakalpojumu sniedz vismaz 4 (četri) moderatori, kur katram ir:
a) vismaz maģistra grāds tiesību zinātnēs, un
b) pieredze starptautiskajās privāttiesībās, starptautiskajā civilprocesā vai starptautisko
tiesu jurisdikcijā, un
c) pieredze vismaz 2 (divu) starptautisku pasākumu moderēšanā vai lekciju vadīšanā
tiesnešiem.
3.4. Pakalpojums tiek sniegts gan latviešu, gan angļu valodā.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. kvalitatīvi sniegt Pakalpojumu noslēguma konferences norises laikā;
4.1.2. ievērot Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus atbilstoši Līguma priekšmetam;
4.1.3. vērsties pie Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pēc papildu paskaidrojumiem, ja Pakalpojuma
sniegšanas procesā rodas neskaidrības par prasībām, kuras ir izvirzītas attiecībā uz
Pakalpojuma sniegšanu, tomēr tas nav uzskatāms par attaisnojošu iemeslu Pakalpojuma
sniegšanas kavējumam.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. iepazīstināt Izpildītāju ar savām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu un
savlaicīgi nodrošināt ar nepieciešamo informāciju;
4.2.2. organizēt noslēguma konferenci 2015. gada 10.,11. un 12. jūnijā, Jūrmalā;
4.2.3. samaksāt Izpildītājam atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.3. Nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs paraksta pēc
Pakalpojuma sniegšanas noslēguma konferencē, ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nav
sagatavojis un parakstījis Līguma 5.1. punktā minēto aktu.
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu noslēguma konferencē atbilstoši Līguma noteikumiem,
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis var sagatavot un parakstīt trūkumu aktu. Šajā gadījumā
Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī akta saņemšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu
EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi) apmērā.
5.2. Ja Pasūtītājs nav samaksājis Izpildītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pēc
Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti)
apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līguma kopējās summas (Līguma 2.2. punkts).
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas
nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja
paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus apstākļus: karš, nemieri,
sabotāža, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un citi tamlīdzīgi
apstākļi.
6.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 2 (divu) darba dienu laikā
par to paziņo otrai Pusei.
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7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
7.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Līguma izbeigšanas kārtība
8.1. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
8.2. Ja Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
8.3. Pasūtītājiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas
iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju.
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, Pusēm
par to savstarpēji vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā tad, kad tie
ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to
parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie
pārstāvji:
9.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš koordinē Līguma izpildi no Pasūtītāja puses,
paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu vai Trūkumu aktu, ir __________, tālrunis:
__________, e-pasts: __________.
9.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš koordinē Līguma izpildi no Izpildītāja puses,
paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu, ir __________, tālrunis: __________, e-pasts:
__________.
9.3. Izpildītājam nav tiesības cedēt Līguma izrietošās prasījuma tiesības trešajām personām.
9.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par izmaiņām attiecībā
uz Līgumā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi
informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu
radušies otrai Pusei.
9.5. Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija” un 2. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa”, kas ir
neatņemama Līguma sastāvdaļa, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs

Izpildītājs
Nodibinājums „Latvijas Tiesnešu
mācību centrs”
Reģistrācijas Nr. 50003253361
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Banka: __________
Kods: __________
Konts: __________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģistrācijas Nr. 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
__________
Kods: __________
Konts: __________

__________________________
__________

__________________________
__________
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1. pielikums
2015. gada ___. _________
līgumam Nr. ________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un nodibinājumu „Latvijas Tiesnešu mācību centrs”

Tehniskā specifikācija
Moderatora 10. jūnijā uzdevumi:
1. Moderēt projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības
jomā civillietās” noslēguma konferences pirmo dienu (ne vairāk kā 8 astronomiskās stundas)
2015. gada 10. jūnijā Jūrmalā.
2. Moderēšanas pienākumos ietilpst sekojošas darbības:
2.1. Konferences dalībnieku iepazīstināšana ar konferences mērķi, lektoriem, dalībnieku
sastāvu, darba kārtību visām trim dienām (t.sk. informējot par plānoto kafijas paužu,
pusdienu un vakariņu laikiem);
2.2. Ievadvārdu teikšana pirms lektoru uzstāšanās;
2.3. Īsa iepazīstināšana ar lektoru; lektora pieteikšana;
2.4. Pateikšanās lektoriem pēc to uzstāšanās;
2.5. Sekošana līdzi lektoru runas garumam un vajadzības gadījumā tās koriģēšana;
2.6. Sekošana līdzi konferences darba kārtībai;
2.7. Noslēguma vārdu teikšana konferences pirmās dienas beigās un konferences
dalībnieku informēšana par nākamās dienas darba kārtību.
3. Noslēguma konferences auditorija – tiesneši, kā arī politikas veidotāji, advokāti, juristi, tiesu
izpildītāji, notāri, mācībspēki un projekta partneri no Ungārijas, Apvienotās Karalistes un
Austrijas.
4. Noslēguma konferences darba valoda ir latviešu un angļu.
5. 10 (desmit) darba dienas pirms noslēguma konferences paredzēta tikšanās ar Pasūtītāju, lai
pārrunātu ar konferences darba kārtību un norisi saistītos jautājumus.
6. Ēdināšanu (pusdienas, kafijas pauzes, vakariņas) Pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošinās
Pasūtītājs.
Pirmā moderatora 11. jūnijā un 12. jūnijā uzdevumi:
1. Divas reizes vadīt diskusiju darba grupai (grupas apjoms ne vairāk kā 45 personas) par tēmu
“Eiropas procedūras” – regulu Nr. 1896/2006 (Eiropas maksājuma rīkojums) un
Nr.861/2007 (Eiropas procedūras maza apmēra prasībām) piemērošanas prakse, veidlapu
aizpildīšana un Eiropas e-tiesiskuma portāls projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās
judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma konferences otrajā
dienā (kopā ne vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 11. jūnijā Jūrmalā.
2. Prezentēt noslēguma konferences otrās dienas darba grupas diskusijas tēmu,
rezultātus/secinājums, priekšlikumus un atbildēt uz auditorijas jautājumiem projekta
„Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”
noslēguma konferences trešajā dienā, kā arī piedalīties konferences noslēguma daļā (kopā ne
vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 12. jūnijā Jūrmalā.
3. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju/-as (tēzes u.c. materiālus) latviešu un angļu
valodā, kas nepieciešami darba grupas diskusijai noslēguma konferences otrajā dienā –
2015. gada 11. jūnijā, 20 (divdesmit) darba dienas pirms noslēguma konferences vai
Pasūtītāja norādītājā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noslēguma
konferences.
4. Sagatavot un elektroniski iesniegt Pasūtītājam kopsavilkuma prezentāciju/-as par noslēguma
konferences otrās dienas darba grupas diskusijas rezultātiem/secinājumiem, priekšlikumiem
latviešu un angļu valodā, kas nepieciešami noslēguma konferences trešajā dienā –
2015. gada 12. jūnijā, līdz 2015. gada 12. jūnija plkst. 8:00.
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5. Pirms noslēguma konferences paredzēta tikšanās ar Pasūtītāju, lai pārrunātu ar konferences
darba kārtību un norisi saistītos jautājumus.
6. Noslēguma konferences auditorija – tiesneši, kā arī politikas veidotāji, advokāti, juristi, tiesu
izpildītāji, notāri, mācībspēki un projekta partneri no Ungārijas, Apvienotās Karalistes un
Austrijas.
7. Noslēguma konferences darba valoda ir latviešu un angļu (tiks nodrošināta sinhronā
tulkošana).
8. Ēdināšanu (pusdienas, kafijas pauzes) Pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošinās Pasūtītājs.
Otrā moderatora 11. jūnijā un 12. jūnijā uzdevumi:
1. Divas reizes vadīt diskusiju darba grupai (grupas apjoms ne vairāk kā 45 personas) par tēmu
„Vispārējās civiltiesības, jurisdikcija, piemērojamais likums, spriedumu atzīšana un izpilde”
– regulu Nr. 1215/2012 (Brisele I bis, iepriekš – regula Nr.44/2001), Nr. 864/2007 (Roma
II), Nr. 593/2008 (Roma I), un atbilstošo starptautisko konvenciju piemērošanas prakse,
lietotie autonomie jēdzieni un minēto regulu attīstības vēsture projekta „Eiropas Savienības
Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma
konferences otrajā dienā (kopā ne vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 11. jūnijā
Jūrmalā.
2. Prezentēt noslēguma konferences otrās dienas darba grupas diskusijas tēmu,
rezultātus/secinājums, priekšlikumus un atbildēt uz auditorijas jautājumiem projekta
„Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”
noslēguma konferences trešajā dienā, kā arī piedalīties konferences noslēguma daļā (kopā ne
vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 12. jūnijā Jūrmalā.
3. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju/-as (tēzes u.c. materiālus) latviešu un angļu
valodā, kas nepieciešami darba grupas diskusijai noslēguma konferences otrajā dienā –
2015. gada 11. jūnijā, 20 (divdesmit) darba dienas pirms noslēguma konferences vai
Pasūtītāja norādītājā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noslēguma
konferences.
4. Sagatavot un elektroniski iesniegt Pasūtītājam kopsavilkuma prezentāciju/-as par noslēguma
konferences otrās dienas darba grupas diskusijas rezultātiem/secinājumiem, priekšlikumiem
latviešu un angļu valodā, kas nepieciešami noslēguma konferences trešajā dienā –
2015. gada 12. jūnijā, līdz 2015. gada 12. jūnija plkst. 8:00.
5. Pirms noslēguma konferences paredzēta tikšanās ar Pasūtītāju, lai pārrunātu ar konferences
darba kārtību un norisi saistītos jautājumus.
6. Noslēguma konferences auditorija – tiesneši, kā arī politikas veidotāji, advokāti, juristi, tiesu
izpildītāji, notāri, mācībspēki un projekta partneri no Ungārijas, Apvienotās Karalistes un
Austrijas.
7. Noslēguma konferences darba valoda ir latviešu un angļu (tiks nodrošināta sinhronā
tulkošana).
8. Ēdināšanu (pusdienas, kafijas pauzes) Pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošinās Pasūtītājs.
Trešā moderatora 11. jūnijā un 12. jūnijā uzdevumi:
1. Divas reizes vadīt diskusiju darba grupai (grupas apjoms ne vairāk kā 45 personas) par tēmu
„Ģimenes tiesības, jurisdikcija, piemērojamais likums, spriedumu atzīšana un izpilde, kā arī
bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti” – regulu Nr. 2201/2003, Nr. 1259/2010
un atbilstošo starptautisko konvenciju piemērošanas prakse projekta „Eiropas Savienības
Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma
konferences otrajā dienā (kopā ne vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 11. jūnijā
Jūrmalā.
2. Prezentēt noslēguma konferences otrās dienas darba grupas diskusijas tēmu,
rezultātus/secinājums, priekšlikumus un atbildēt uz auditorijas jautājumiem projekta
„Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”
5

3.

4.

5.
6.

7.
8.

noslēguma konferences trešajā dienā, kā arī piedalīties konferences noslēguma daļā (kopā ne
vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 12. jūnijā Jūrmalā.
Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju/-as (tēzes u.c. materiālus) latviešu un angļu
valodā, kas nepieciešami darba grupas diskusijai noslēguma konferences otrajā dienā –
2015. gada 11. jūnijā, 20 (divdesmit) darba dienas pirms noslēguma konferences vai
Pasūtītāja norādītājā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noslēguma
konferences.
Sagatavot un elektroniski iesniegt Pasūtītājam kopsavilkuma prezentāciju/-as par noslēguma
konferences otrās darba grupas diskusijas grupas rezultātiem/secinājumiem, priekšlikumiem
latviešu un angļu valodā, kas nepieciešami noslēguma konferences trešajā dienā –
2015. gada 12. jūnijā, līdz 2015. gada 12. jūnija plkst. 8:00.
Pirms noslēguma konferences paredzēta tikšanās ar Pasūtītāju, lai pārrunātu ar konferences
darba kārtību un norisi saistītos jautājumus.
Noslēguma konferences auditorija – tiesneši, kā arī politikas veidotāji, advokāti, juristi, tiesu
izpildītāji, notāri, mācībspēki un projekta partneri no Ungārijas, Apvienotās Karalistes un
Austrijas.
Noslēguma konferences darba valoda ir latviešu un angļu (tiks nodrošināta sinhronā
tulkošana).
Ēdināšanu (pusdienas, kafijas pauzes) Pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošinās Pasūtītājs.

Ceturtā moderatora 11. jūnijā un 12. jūnijā uzdevumi:
1. Divas reizes vadīt diskusiju darba grupai (grupas apjoms ne vairāk kā 45 personas) par tēmu
„Starptautiskā sadarbība, dokumentu izsniegšana, pierādījumu iegūšana” – regulu
Nr. 1393/2007 un Nr. 1206/2001 piemērošanas prakse projekta „Eiropas Savienības Tiesa
un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma konferences
otrajā dienā (kopā ne vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 11. jūnijā Jūrmalā.
2. Prezentēt noslēguma konferences otrās dienas darba grupas diskusijas tēmu,
rezultātus/secinājums, priekšlikumus un atbildēt uz auditorijas jautājumiem projekta
„Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”
noslēguma konferences trešajā dienā, kā arī piedalīties konferences noslēguma daļā (kopā ne
vairāk kā 8 astronomiskās stundas) 2015. gada 12. jūnijā Jūrmalā.
3. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju/-as (tēzes u.c. materiālus) latviešu un angļu
valodā, kas nepieciešami darba grupas diskusijai noslēguma konferences otrajā dienā
2015. gada 11. jūnijā, 20 (divdesmit) darba dienas pirms noslēguma konferences vai
Pasūtītāja norādītājā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noslēguma
konferences.
4. Sagatavot un elektroniski iesniegt Pasūtītājam kopsavilkuma prezentāciju/-as par noslēguma
konferences otrās dienas darba grupas diskusijas rezultātiem/secinājumiem, priekšlikumiem
latviešu un angļu valodā, kas nepieciešami noslēguma konferences trešajā dienā –
2015. gada 12. jūnijā, līdz 2015. gada 12. jūnija plkst. 8:00.
5. Pirms noslēguma konferences paredzēta tikšanās ar Pasūtītāju, lai pārrunātu ar konferences
darba kārtību un norisi saistītos jautājumus.
6. Noslēguma konferences auditorija – tiesneši, kā arī politikas veidotāji, advokāti, juristi, tiesu
izpildītāji, notāri, mācībspēki un projekta partneri no Ungārijas, Apvienotās Karalistes un
Austrijas.
7. Noslēguma konferences darba valoda ir latviešu un angļu (tiks nodrošināta sinhronā
tulkošana).
8. Ēdināšanu (pusdienas, kafijas pauzes) Pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošinās Pasūtītājs.
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2. pielikums
2015. gada ___. _________
līgumam Nr. ________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un nodibinājumu „Latvijas Tiesnešu mācību centrs”

Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Rīgā

2015. gada____. _______________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), tās __________ personā, kurš
rīkojas, pamatojoties uz 2015. gada ___._______ līgumu Nr.______ „Projekta „Eiropas
Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma
konferences moderēšana” (TM 2015/11/EK) (turpmāk – Līgums) 9.2.1. apakšpunktu, no vienas
puses, un
Nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību centrs”, (reģistrācijas Nr.__________) (turpmāk –
Izpildītājs), tās __________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Līguma 9.2.2. apakšpunktu, no
otras puses, sastāda šādu aktu:
1. Atbilstoši Līguma 1. nodaļai Izpildītājs 2015. gada 10., 11. un 12. jūnijā ir sniedzis
Pakalpojumu noslēguma konferencē. Pakalpojumu ir snieguši šādi moderatori:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2. Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem, Līgumā
noteiktajā laikā un labā kvalitātē.
3. Atbilstoši Līguma 2. nodaļai Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Pakalpojumu
EUR ___________ (___________________), tajā skaitā PVN, 20 (desmit) darba dienu
laikā pēc šī nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
4. Šis akts sagatavots 2 (divos) eksemplāros, Pasūtītājam un Izpildītājam pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs

Izpildītājs

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Reģ. Nr. 90000070045
__________
Kods: __________
Konts: __________

Nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību
centrs”
Reģistrācijas Nr. 50003253361
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Banka: __________
Kods: __________
Konts: __________

____________________
______________

____________________
_____________
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