IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!

NOLIKUMS
Rīgā,

2015.gada 31.augustā

SARUNU PROCEDŪRA
“SIA „IT Kompetences centrs” īstenotā nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu
atkārtota licencēšana”
1. Sarunu procedūras „SIA „IT Kompetences centrs” īstenotā nozares pētījuma Nr. 2.9
rezultātu atkārtota licencēšana” (turpmāk – Procedūra) īstenotājs:
SIA „IT Kompetences centrs”
Adrese: Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40103326439
2. Procedūras priekšmets:
2.1. Procedūras priekšmets saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem
Nr. 361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri”” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.361) ir īstenotā projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”,
finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003, ietvaros īstenotā nozares pētījuma Nr. 2.9 „Runas
korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” (turpmāk – Pētījums) rezultātā radītā
intelektuālā īpašuma objektu atkārtota licencēšana.
2.2. Termiņš un kārtība, kādā Pētījuma rezultātu licences saņēmējs būs tiesīgs Pētījuma rezultātus
izmantot, kā arī visa cita ar licences izmantošanu saistītā informācija ir pieejama licences
līguma projektā, kas pievienots Nolikuma 2.pielikumā.
2.3. Procedūras rezultātā plānots Pētījuma rezultātu izmantošanas tiesības piešķirt, izsniedzot
komerciālās licences saskaņā ar licences līguma projektā noteikto.
2.4. Procedūras mērķis ir:
2.4.1. saskaņā ar MK noteikumu Nr.361 35.3.punktu izraudzīties vienu vai vairākus
pretendentus, kuriem tiks piešķirtas tiesības ar Procedūras īstenotāju slēgt licences
līgumu par Pētījuma rezultātu izmantošanu šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā;
2.4.2. nodrošināt, lai Procedūras īstenotājs par Pētījuma rezultātu izmantošanas tiesību
piešķiršanu iegūst atlīdzību, kas uzskatāma par tirgus cenu MK noteikumu Nr. 361
35.3.punkta izpratnē.
2.5. Informācija par licencējamajiem objektiem, par kuriem Sarunu procedūras rezultātā plānots
slēgt licences līgumus, ir pievienota Nolikuma 1.pielikumā.
2.6. Informācija par Procedūru tiek publicēta Procedūras īstenotāja mājas lapā (www.itkc.lv)
vienlaikus ar uzaicinājumu nosūtīšanu Nolikumā noteiktajā kārtībā.
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2.7. Kā kontaktpersona no Procedūra īstenotāja
(signe.balina@itkc.lv, +371 67338366).

puses

tiek

noteikta

Signe

Bāliņa

3. Piedāvājumu izvēles kritērijs:
3.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs – piedāvājums ar visaugstāko cenu.
3.2. Procedūras īstenotājam ir tiesības izvēlēties licences līguma slēgšanas tiesības piešķirt
vienam vai vairākiem pretendentiem, kuru piedāvājumi atzīti par piedāvājumiem ar augstāko
cenu, ievērojot nosacījumu, ka visu šādu pretendentu piedāvātajai cenai jābūt uzskatāmai par
tirgus cenu.
3.3. Procedūras īstenotājam ir tiesības nepiešķirt licences līguma slēgšanas tiesības pretendentam,
kas piedāvājis visaugstāko cenu, gadījumā, ja piedāvātā cena neatbilst Procedūras īstenotāja
interesēm un nav uzskatāma par tirgus cenu MK noteikumu Nr. 361 35.3.punkta izpratnē.
Šādā gadījumā Procedūras īstenotājam ir tiesības Procedūru pārtraukt vai piedāvāt vienam
vai vairākiem pretendentiem atkārtoti iesniegt Finanšu piedāvājumu.
4. Procedūras pretendenti:
4.1. Procedūras īstenotājam ir tiesības brīvi izvēlēties to pretendentu loku, kuri tiks uzaicināti
piedalīties Procedūrā un iesniegt piedāvājumu. Procedūras īstenotājam ir tiesības brīvi
izvēlēties veidu un kārtību kādā tiek apkopota informācija par potenciāli ieinteresētajām
personām, kuras būtu ieinteresētas dalībai Procedūrā.
4.2. Procedūras īstenotājs izvērtē iespējami ieinteresētos pretendentus un patstāvīgi izvēlas vienu
vai vairākus pretendentus un nosūta tiem uzaicinājumu piedalīties Procedūrā, tajā skaitā, šo
Nolikumu un visu pārējo nepieciešamo informāciju piedāvājuma iesniegšanai.
4.3. Gadījumā, ja pretendents, kuram Procedūras īstenotājs nosūtījis uzaicinājumu piedalīties
Procedūrā, vēlas tajā piedalīties, tas iesniedz piedāvājumu Nolikuma 5.punktā noteiktajā
kārtībā.
4.4. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas un
Procedūras īstenotājs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm izmaksām
neatkarīgi no Procedūras rezultātiem.
4.5. Pretendents, sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu, atzīst, ka ir iepazinies un atzīst par
pamatotiem visus Nolikumā un tam pievienotajos dokumentos noteiktos Procedūras
noteikumus un licences līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas ievērot visus
ar licences lietošanu saistītos noteikumus.
5. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība:
5.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 22.septembris, plkst. 17:00. Pēc minētā
termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti.
5.2. Pretendenti, kas Nolikuma 4.punktā noteiktajā kārtībā uzaicināti iesniegt piedāvājumus,
sagatavo un noteiktajā termiņā iesniedz:
5.2.1. Pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai pieteikuma
formai;
5.2.2. Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā pievienotajai
finanšu piedāvājuma formai.
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5.3. Procedūras īstenotājam, nosūtot pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu,
nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieprasīt aizpildīt un iesniegt vēl citus, šajā Nolikumā
nedefinētus dokumentus.
5.4. Pretendents ir atbildīgs par minēto dokumentu pilnvērtīgu aizpildīšanu un iesniegšanu
Procedūras īstenotājam noteiktajā apjomā un termiņā. Nepilnīgi aizpildītu dokumentu
iesniegšana vai dokumentu neiesniegšana noteiktajā termiņā ir pamats attiecīgā pretendenta
piedāvājuma nevērtēšanai.
5.5. Pretendenta iesniegtais piedāvājums Procedūras īstenotājam ir konfidenciāla informācija un
tas nodrošina, ka šis piedāvājums netiks nodots trešajām personām, izņemot gadījumus, kad
tas nepieciešams kompetentajām institūcijām saistībā ar projekta „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” uzraudzības funkciju izpildi.
6. Piedāvājumu izvērtēšanas kārtība:
6.1. Procedūras īstenotājs nodrošina piedāvājumu izvērtēšanas procedūras dokumentēšanu.
6.2. Procedūras īstenotājs izvērtē visus līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos
piedāvājumus un sarindo tos sarakstā, sākot ar pretendentu, kas piedāvājis visaugstāko cenu.
6.3. Pretendents, kas piedāvājis visaugstāko cenu, ir atzīstams par pretendentu, kam piešķiramas
licences līguma slēgšanas tiesības. Procedūras īstenotājam ir tiesības par pretendentu, kas
piedāvājis visaugstāko cenu, atzīt vairākus pretendentus, ievērojot nosacījumu, ka visu šādu
pretendentu piedāvājumiem jābūt atzītiem par atbilstošiem tirgus cenai saskaņā ar MK
noteikumu Nr.361 35.3.punktu.
7. Sarunas:
7.1. Pirms lēmuma par licences līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Procedūras īstenotājam ir
tiesības rīkot sarunas. Procedūras īstenotājam ir tiesības uz sarunām aicināt jebkuru no
piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.
7.2. Procedūras īstenotājam ir tiesības izvēlēties sarunu formu, tās rīkojot klātienes tikšanās formā
vai savstarpējas sarakstes formā.
7.3. Sarunu gaitā Procedūras īstenotājam ir tiesības pieprasīt pretendentiem atkārtoti iesniegt
finanšu piedāvājumus, gadījumā, ja pretendenta sākotnēji piedāvātā cena neatbilst Procedūras
īstenotāja interesēm. Sarunu laikā pretendentam ir tiesības precizēt Finanšu piedāvājumā
noteikto cenu, tomēr šādas izmaiņas Procedūras īstenotājam nav saistošas un ir pieļaujamas
tikai pēc Procedūras īstenotāja piekrišanas.
7.4. Sarunu gaitā Procedūras īstenotājs un pretendents apspriež licences līguma saturu, kā arī
jebkuru citu ar licences izsniegšanu saistītus jautājumus pēc sarunas dalībnieku iniciatīvas.
7.5. Procedūras īstenotājs nodrošina sarunu protokolēšanu.
8. Lēmuma pieņemšana:
8.1. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas un sarunu norises, ja tādas tiek rīkotas, Procedūras
īstenotājs izvēlas vienu vai vairākus pretendentus, kuriem tiek piešķirtas tiesības slēgt
licences līgumu saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienotajam licences līguma projektam.
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8.2. Procedūras īstenotājs pēc lēmuma pieņemšanas visiem piedāvājumus iesniegušajiem
pretendentiem paziņo Procedūras rezultātus un pretendentus, kuriem piešķirtas licences
līguma slēgšanas tiesības, aicina noslēgt licences līgumu.
9. Citi noteikumi:
9.1. Procedūras īstenotājam ir tiesības jebkurā Procedūras stadijā Procedūru pārtraukt.
9.2. Procedūras īstenotājam jebkurā Procedūras stadijā ir tiesības veikt izmaiņas Nolikumā par to
savlaicīgi informējot pretendentus.
SIA „IT kompetences centrs”
valdes priekšsēdētāja

Signe Bāliņa
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Nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu atkārtotas licencēšanas
sarunu procedūras nolikuma
Pielikums Nr. 1

Licencējamais objekts
Līdzsvarots, ortogrāfiski un fonētiski marķēts latviešu valodas runas korpuss, kas piemērots
tālākiem pētījumiem un praktiskiem pielietojumiem. Licencējamais objekts sastāv no sekojošām
sastāvdaļām:


Ortogrāfiski marķēts latviešu valodas runas korpuss 100 stundu apjomā,



Fonētiski marķēts latviešu valodas runas korpuss 4 stundu apjomā.

Objekta izstrādi laika posmā no 2013.gada janvāra līdz decembrim pētījuma 2.9 „Runas korpusa
izveide, principi, metodes, realizācija„ nodrošināja Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūta (LU MII), SIA „LETA”, SIA „Tilde” un SIA „IT kompetences centrs”
pētnieki un speciālisti.
Pētījuma laikā par sagatavoti sekojoši ziņojumi:


Latviešu valodas runas korpusa balansētības kritēriji – dokuments veidots, lai specificētu
prasības runas korpusiem, kas izstrādāti pētījumā. Kritēriji klasificēti trīs kategorijās:
obligātās, vēlamās un komentārs / ieteikums. Ziņojumā definēti kritēriji audioierakstu
tehniskajai kvalitātei, fona trokšņiem, fonētiskajam pārklājumam, runātāju sadalījumam, runas
satura kvalitātei, ortogrāfiskajai marķēšanai, fonētiskajai marķēšanai, apjomam un datu
formātiem;



Latviešu valodas runas korpusa izveides koncepcija jeb runas korpusa izveides metodikas un
marķēšanas specifikācija – dokumentā aprakstīti korpusu datu atlases un marķēšanas principi.
Dati pētījuma laikā tika atlasīti un marķēti atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. Dokumentā
aprakstītas metadatu, ortogrāfiskās marķēšanas un fonētiskās marķēšanas specifikācijas, datu
tehniskie parametri un atlase;



Runas korpusa kvalitātes un izmantojuma novērtējums – dokuments veidots, lai novērtētu
runas korpusus atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. Novērtējumā tiek vērtētas obligātās un
vēlamās prasības. Dokumentā aprakstīta novērtēšanai nepieciešamā datu kopa un tās
raksturlielumi pirms novērtēšanas uzsākšanas, korpusa kvalitātes kritēriji un novērtēšana
atbilstoši kritērijiem, mērījumu analīze atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kam bija nepieciešama
padziļināta datu analīze. Novērtējums ir izmantojams, lai nodrošinātu augstākas klases runas
atpazīšanas pielietojumu izstrādi, kā arī, lai plānotu turpmākus korpusu izstrādes procesus.

Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē LREC 2014 un iekļauti tās rakstu krājumos:


Mārcis Pinnis, Ilze Auziņa, Kārlis Goba: Designing the Latvian Speech Recognition Corpus.
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation
(LREC’14), skat. internetā:
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/284.html
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Auziņa, I., Pinnis, M., Darģis, R. Comparison of Rule-based and Statistical Methods for
Grapheme to Phoneme Modelling. In Proceedings of the Sixth International Conference
“Human Language Technologies – The Baltic Perspective” (Baltic HLT 2014), A. Utka et al.
(Eds.): Human Language Technologies – The Baltic Perspective, Volume 268, IOS Press,
2014, pp 57–60.
http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38004.

Informācija par pētījumu iekļauta arī Ilzes Auziņas rakstā „Pareizrunas normas mūsdienu latviešu
valodā”, kas publicēts Latvijas Valodas aģentūras izdotā populārzinātniskā rakstu krājuma
"Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" 9.numurā, skat. internetā:
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Izdots_devitais_popularzinatnisko_rakstu_krajums_Valodas_pra
kse_verojumi_un_ieteikumi/1385/mid_522
SIA “IT kompetences centrs” 2014.gadā jau ir īstenojis runas korpusa licencēšanas procedūru,
kuras rezultātā noslēgti 3 gadu komerciālās licences līgumi ar SIA “Tilde” un SIA “LETA”, kā arī
zinātniskās licences līgums ar Latvijas universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu atkārtotas licencēšanas
sarunu procedūras nolikuma
Pielikums Nr. 2

PROJEKTS
Komerciālās licences līgums
Licences devējs SIA „IT kompetences centrs”, reģistrācijas Nr. 40103326439, Lāčplēša
iela 41, Rīga, LV-1011, un
Licences ņēmējs ________________, reģ. Nr. ___________, adrese _______________,
vienojas, ka šī licence ļauj Licences ņēmējam Izmantot Resursu visā pasaulē atbilstoši
tālāk norādītajiem noteikumiem:

1. Ar lielajiem burtiem rakstīto vārdu definīcijas
1.1.

„Atsauces dati" ir metadatu lauks, kas ir saistīts ar katru valodas resursu,
kurā ietverta īpaši norādīta zīmju virkne, ko izmantot, atsaucoties uz
Resursu.

1.2.

„Atvasinājums” ir jebkurš materiāls, kas izmanto Resursu (vai būtisku tā
daļu) jebkādā būtiskā veidā (piemēram, tulkojums ņēmējam, pārlikums lugā
vai saīsinājums ņēmējam), izņemot gadījumus, kad 1) tas tiek izmantots
nepārveidoti un kā kopums vai 2) veicot izmaiņas atbilstoši tehniskajām
prasībām, lai to izmantotu citā veidā vai formātā.

1.3.

„Izmantot” nozīmē veikt jebkādu darbību ar Resursu, kas ir pakļauta
autortiesībām vai blakustiesībām, sākotnējā vai jebkādā citā vidē; un/vai tas
ietver izmaiņu veikšanu Resursā, ja tas ir tehniski nepieciešams izmantošanai
citā režīmā vai formātā.

1.4.

„Kaitnieciska darbība” ir darbība, kas kropļo vai sagroza Resursu, vai
kādā citā veidā kaitē Oriģinālautora vai Licences devēja godam vai
reputācijai.

1.5.

"Kolektīvais darbs" ir darbs, ko veido viss Resurss nepārveidotā formā kopā
ar citu darbu, kas izveidots kā kolektīvais kopums.

1.6.

„Licences devējs” ir Persona, kas piedāvā Resursu atbilstoši Licences
noteikumiem.

1.7.

"Licences ņēmējs" apzīmē Personu, kas iegūst šajā Licencē noteiktās tiesības.

1.8.

„Oriģinālautors” ir Persona, kurai ir autortiesības vai Tiesības uz unikālu
Datubāzi Valodas resursā vai kādā tā daļā un tās vārds attiecīgi parādās
Atsauces datos.

1.9.

„Persona" ir fiziska persona vai personu grupa, kas darbojas juridiskas
personas sastāvā vai kā privātpersonas.

1.10. „Resurss" ir valodas resurss, kas Licences ņēmējam tiek piedāvāts
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saskaņā ar šīs Licences noteikumiem.
1.11. „Samaksa” ir šajā līgumā noteiktā kārtībā Licences ņēmēja sniegta
atlīdzība Licences devējam par Licences piešķiršanu.
1.12. Vārdi vienskaitlī ietver daudzskaitli un otrādi
2. Piešķirtās tiesības
2.1. Būdams pakļauts šī līguma 2.2.punktā minētajiem izņēmumiem, kā arī no šī
līguma 2.3. līdz 2.10.punktā minētajiem noteikumiem un atrunai, Licences
devējs Licences ņēmējam piešķir licenci, kura neparedz izņēmuma tiesības
Izmantot Resursu, ir spēkā visā pasaulē un nav saistīta ar trešo pušu tiesībām.
Šī licence ietver autortiesības un tiesības uz Resursu, un šī ir vienošanās starp
Licences ņēmēju un Licences devēju par piekļuvi un Resursa Izmantošanu.
Licences ņēmējs drīkst:
2.1.1. kopēt Resursu, vai veidot Atvasinājumus vai iekļaut to Kolektīvajā
darbā;
2.1.2. izvilkt no teksta un atkārtoti izmantot visu Resursu vai ievērojamas tā
daļas;
2.1.3. kopēt Atvasinājumus vai Resursu kā Kolektīvā darba sastāvdaļu;
2.1.4. publicēt vai izmantot saziņā Resursu un/vai Atvasinājumus un/vai
Resursu kā jebkura Kolektīvā darba sastāvdaļu attiecībā pret jebkuru
personu;
2.1.5. izmantot Resursu ar jebkuru līdzekļu paņēmienu un jebkurā vidē, kas ir
zināma vai tiks radīta nākotnē.
2.2.

Tomēr šī Licence Licences ņēmējam neļauj:
2.2.1. Resursam vai Atvasinājumam piemērot kādus noteikumus vai
tehnoloģiskos paņēmienus, kas maina vai ierobežo šīs Licences
noteikumus vai tās izsniegšanas rezultātā iegūtās tiesības, vai arī
ierobežot vai iecerēt ierobežot kādas personas tiesības īstenot šīs
tiesības;
2.2.2. izsniegt Resursa apakšlicenci, ja tā neatbilst šī līguma 2.4.punkta
nosacījumiem;
2.2.3. pakļaut Resursu kaitnieciskai darbībai;
2.2.4. pieļaut nedrošu vai nekvalitatīvu informācijas glabāšanu, kas izraisa
vai var izraisīt ar Licenci saistītu informācijas noplūdi.

2.3. Gadījumā, ja Licences ņēmējs publicē vai jebkādā veidā izplata Resursu vai tā
Atvasinājumus, Licences ņēmējam ir pienākums:
2.3.1. sniegt saprātīgu atsauci uz Oriģinālautoru vai Resursa īpašnieku atbilstoši
Atsauces datu definīcijā noteiktajam;
2.3.2. iekļaut tajā arī šīs Licences kopiju;
2.3.3. atstāt neskartas jebkuras autortiesības un paziņojumus par tiesībām uz
oriģinālu datubāzi attiecībā uz Resursu un paziņojumus, kas attiecas uz šo
Licenci.
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2.4.

Katru reizi, kad Licences ņēmējs publicē Resursu vai kādu tās
Atvasinājumu, padarot to jebkādā veidā pieejamu citiem, Licences devējs
piedāvā saņēmējam licenci uz Resursu, kuras nosacījumi nav pretrunā šīs
Licences nosacījumiem un kura nepadara Resursu mazāk aizsargātu.

2.5.

Jebkura no šajā līgumā noteikto Licences nosacījumu neievērošana tiks
uzskatīta par būtisku Licences līguma pārkāpumu.

2.6.

Oriģinālautors patur tiesības tikt atpazīts kā Resursa sākotnējais autors, ja
tas nepieciešams, taču tikai šī līguma 2.3 punktā noteiktajos gadījumos.

2.7.

Licences devējam ir tiesības:
2.7.1. izplatīt Resursu ar citiem noteikumiem vai pārtraukt Resursa
izplatīšanu un
2.7.2. visas pārējās tiesības, kuras Licences devējs nav nepārprotami
piešķīris, ir paturētas.

2.8.

Šī Licence neietekmē tās tiesības, kas Licences ņēmējam vai kādam citam ir
dotas neatkarīgi no šīs Licences, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, (to
skaitā godīga rīcība, godīga izmantošana vai jebkāds cits juridiski atzīts
ierobežojums ņēmējam vai izņēmums autortiesību aizsardzībai) lai varētu
lietot šo Resursu.

2.9.

Šī Licence Licences ņēmējam neļauj pieprasīt nekādu apstiprinājumu vai
piekrišanu no Licences devēja vai Oriģinālautora vai izmantot Resursu bez
viņu skaidras rakstiskas atļaujas savādāk, nekā tas ir noteikts šajā licences
līgumā.

2.10. Licences ņēmējam ir pienākums nodrošināt ar Licenci saistītas informācijas
drošu glabāšanu un Resursa lietotāju reģistrāciju.
3. Garantijas un saistību atruna
3.1.

Resursu licencē Licences devējs, balstoties uz esošo situāciju un nesniedzot
nekāda veida garantijas - nedz tiešas, nedz netiešas, nedz attiecībā uz
nosaukumiem, precizitāti, atbilstību mērķiem vai jebko citu.

4. Atbildības ierobežojumi
4.1.

Būdams pakļauts jebkāda veida atbildībai, kuru neizslēdz vai neierobežo
likums, Licences devējs neuzņemas atbildību par un nepārprotami noraida
jebkāda veida atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Licencei
atbilstošas izmantošanas rezultātā kādā veidā vai brīdī ir kādam nodarīts,
neatkarīgi no tā, vai darītājs bija Licences ņēmējs vai kāds cits, un vai
nodarījumā ir vai nav vainojams Licences devējs. Ja likums neatļauj
noraidīt atbildību, tā tiek ierobežota ar faktiskajiem un tiešajiem
finansiālajiem zaudējumiem tādā apmērā, kādā tie nodarīti un ir pierādāmi
kā Licences devēja ievērojama nolaidība.

4.2. Licences ņēmējs maksā Licences devējam līgumsodu __ EUR apmērā,
gadījumā, ja tiek konstatēta informācijas noplūde, kuras rezultātā jebkura
trešā persona Licences ņēmēja rīcības rezultātā ir ieguvusi ar Licenci vai
Resursu saistītu informāciju, kas nav paredzēta trešo personu lietošanai.
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4.3. Licences ņēmējs papildus šajā Līgumā noteiktajam atbild arī par jebkuriem
citiem zaudējumiem, kurus tas savas rīcības rezultātā ir nodarījis licences
devējam.
5. Licences darbības izbeigšana
5.1.

Ja Licences ņēmējs jebkādā veidā pārkāpj šīs Licences noteikumus
(piemēram, izplatot Resursu bez attiecīgas atsauces), Licences devējs ir
tiesīgs nekavējoties un bez brīdinājuma pārtraukt Licences ņēmēja Licenci.
To personu, kas no Licences ņēmējam ir saņēmušas Resursu,
Atvasinājumus vai Kolektīvos darbus saskaņā ar Licences noteikumiem,
licences netiks pārtrauktas, ja viņu darbības attiecībā uz izmantojumu ir
bijušas atbilstošas šai Licencei vai licencei, kas piešķirta saskaņā ar šīs šī
līguma 2.4. punktu.

5.2.

Ja Licences ņēmējs nav pārkāpis šīs Licences noteikumus, Licences
devējs nedrīkst izbeigt tajā noteiktās Licences ņēmēja tiesības.

5.3.

Ja licence netiek pārtraukta šī līguma 5.1. punktā minēto apstākļu dēļ, šī
Licence tiek Licences ņēmējam piešķirta uz 3 (trīs) gadiem, sākot ar šī
līguma noslēgšanas dienu. Pēc šī termiņa Licence ir uzskatāma par spēkā
neesošu.

6. Samaksa un tās veikšanas kārtība
6.1. Licences ņēmējs nodrošina Licences devējam Samaksu ______ EUR
(summa vārdiem) apmērā, ievērojot, ka:
6.1.1. ___EUR (summa vārdiem) par Licences izmantošanas 1.gadu;
6.1.2. ___EUR (summa vārdiem) par Licences izmantošanas 2.gadu;
6.1.3. ___EUR (summa vārdiem) par Licences izmantošanas 3.gadu.
6.2. Līguma 6.1.1.punktā norādīto summu Licences ņēmējs pārskaita Licences
devējam tā norādītajā bankas kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no šī
līguma spēkā stāšanās dienas.
6.3. Par katru nākošo gadu Licences ņēmējs pārskaita Licences devējam tā
norādītajā bankas kontā šī līguma 6.1.2. un 6.1.3.punktā norādītās summas
līdz attiecīgā gada pirmā mēneša beigām.
6.4. Apmaksa uzskatāma par veiktu, kad Licences devējs iesniedzis maksājuma
uzdevumu bankā.
7. Vispārīgi
7.1.

Ja kāds no šīs Licences nosacījumiem zaudē spēku un vairs nav
piemērojams, tas neietekmē pārējo šīs Licences noteikumu spēkā esamību
un piemērošanu.

7.2.

Šo Licenci veido vienošanās starp pusēm attiecībā uz licencēto Resursu,
taču pieļauj arī papildu vienošanās, kas piešķir vairāk tiesību, nekā noteikts
šajā Licencē. Tā aizvieto jebkādas šeit neminētās vienošanās, līgumus vai
pārstāvības attiecībā uz Resursu.
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7.3.

Pārkāpjot šīs Licences noteikumus (piemēram, izplatot Resursu bez
atbilstošas atsauces), Licences ņēmējam nav tiesības paļauties uz šīs
Licences noteikumiem vai sūdzēties par jebkādiem Licences devēja
pārkāpumiem.

7.4.

Ar šo Licenci saistītu strīdu rašanās gadījumā tos izšķir kompetentās tiesas
iestādes pēc piekritības Latvijas Republikā atbilstoši Latvijas Republikas
spēkā esošajiem likumiem.

7.5. Līguma grozījumiem vai papildinājumiem nepieciešama Licences devēja
un Licences ņēmēja rakstveida vienošanās.
7.6. Izņemot gadījumus, kad spēkā esošie likumi obligāti prasa atklāt konkrētu
informāciju uz to tiesīgām personām, šī līguma noteikumi, kā arī visa
informācija, ir saglabājama kā konfidenciāla attiecībā uz trešajām
personām. Katrai no līguma pusēm ir pienākums nodrošināt, lai tās
amatpersonas, darbinieki un pilnvarotie pārstāvji ievērotu šeit noteikto
konfidencialitāti. Minētā konfidencialitāte ir nodrošināma atbilstošā līmenī
un līdz brīdim, kad konkrētā informācija kļūst publiski zināma un publicēta
neatkarīgi no šī līguma slēdzējiem.
7.7. Licences devējs un Licences ņēmējs vienojas, ka šajā līgumā noteiktais
konfidencialitātes pienākums saglabājas arī gadījumos, kad līgums tiek
izbeigts.
7.8. Šis līgums ir sagatavots uz __ lapaspusēm divos eksemplāros un izsniegts
pa vienam eksemplāram Licences devējam un Licences ņēmējam.
Licences devējs:

Licences ņēmējs:
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu atkārtotas licencēšanas
sarunu procedūras nolikuma
Pielikums Nr. 3
PARAUGS
Pretendenta ________________ pieteikums
sarunu procedūrai
„SIA „IT Kompetences centrs” īstenotā nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu atkārtota
licencēšana”

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu pretendents __________________
apliecina savu dalību SIA „IT Kompetences centrs” rīkotajā sarunu procedūrā
„SIA „IT Kompetences centrs” īstenotā nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu
atkārtota licencēšana”, tajā skaitā:
1) apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar Procedūras nolikumu un tam
pievienotajiem dokumentiem;
2) apliecina, ka pretendents piekrīt Procedūras nolikumā noteiktajai
Procedūras norises kārtībai un apņemas ievērot tālākos SIA „IT
Kompetences centrs” norādījumus Procedūras norises laikā;
3) apliecina, ka pretendents Procedūras rezultātā ir gatavs slēgt licences
līgumu saskaņā ar Procedūras nolikumam pievienotajiem līguma
projektiem.
Vispārēja informācijas par pretendentu:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Elektroniskā pasta adrese:

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:

___________________

Pretendenta pārstāvja pārstāvības pamats:

___________________

Paraksts:

___________________

Datums:

___________________
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Nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu atkārtotas licencēšanas
sarunu procedūras nolikuma
Pielikums Nr. 4

PARAUGS
Pretendenta __________________
Finanšu piedāvājums
sarunu procedūrai
„SIA „IT Kompetences centrs” īstenotā nozares pētījuma Nr. 2.9 rezultātu atkārtota
licencēšana”

Pretendents ______________ izsaka šādu finanšu piedāvājumu:
___________ EUR (summa vārdiem), bez PVN
___________ EUR (summa vārdiem), ieskaitot PVN, kas sadalāma1
šādā kārtībā:




______EUR (summa vārdiem) par Licences izmantošanas 1.gadu;
______EUR (summa vārdiem) par Licences izmantošanas 2.gadu;
______EUR (summa vārdiem) par Licences izmantošanas 3.gadu.

Parakstot šo Finanšu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:
1) gadījumā, ja Procedūras īstenotājs atzīst pretendentu par Procedūras
uzvarētāju, pretendents apņemas slēgt licences līguma par Finanšu
piedāvājumā norādīto summu;
2) ir informēts par to, ka saskaņā ar Procedūras nolikumā noteikto kārtību
Procedūras īstenotājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam precizēt Finanšu
piedāvājumu.

1

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:

___________________

Pretendenta pārstāvja pārstāvības pamats:

___________________

Paraksts:

___________________

Datums:

___________________

Sarunu laikā piedāvājuma summa un sadalījums pa licences izmantošanas gadiem pēc Procedūras īstenotāja
norādījumiem var tikt precizēts.

13

