
Pielikums Nr.4 

Konfidencialitātes līgums 

2022. gada [●]. decembrī  

Vidzemes Augstskola, reģ. Nr. 90001342592, juridiskā adrese: Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201,  
(turpmāk – “ViA”), 

[●] , reģistrācijas Nr. [●] (turpmāk – “Sabiedrība”), 

ViA, Sabiedrība Līgumā kopā un katrs atsevišķi saukti arī par „Pusēm” vai attiecīgi par „Pusi”;  

ņemot vērā to, ka Sabiedrība izskata iespēju iegādāties ViA izstrādāto risinājumu darba drošības 
risku ierobežošanai ar jauna tipa darba drošības apmācību platformas “Virtuālās realitātes 
platformas celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām SafeScaff” (turpmāk – “VR 
platforma” vai “SafeScaff”)” starpniecību, kā intelektuālā īpašuma objektu kopuma, kas tiek 
atsavināta pilnīgas tiesību atsavināšanas procedūras ietvaros 

Puses noslēdz sekojošu Konfidencialitātes Līgumu (turpmāk - “Līgums”):  

1. Konfidenciāla Informācija 

1.1. Šī Līguma ietvaros Puses var nodot viena otrai konfidenciālu informāciju saistībā ar Plānoto 
darījumu. 

1.2. Par konfidenciālu informāciju ir uzskatāma jebkura informācija, tai skaitā šis Līgums, jebkuri 
citi Pušu starpā parakstīti dokumenti, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniska informācija, 
dokumenti, pieraksti, jebkuras kopijas, dati un cita informācija un tās uzglabāšanas veids 
saistībā ar “VR platforma” vai “SafeScaff”, kas ir norādīta Izsoles Nolikuma 5.pielikumā 
(turpmāk – Konfidenciāla Informācija). 

1.3. Informācija ir uzskatāma par Konfidenciālu Informāciju neatkarīgi no tā, vai tā izpausta 
pirms vai pēc šī Līguma noslēgšanas. 

1.4. Konfidencialitātes saistība atbilstoši šim līgumam ir vienpusēji uzņemta saistība pret ViA un 
ir spēkā neierobežotu laiku. 

2. Konfidenciālas Informācijas neizpaušana 

2.1. Puses apņemas neizpaust Konfidenciālo Informāciju trešajām personām, fiziskām vai 
juridiskām, bez ViA un Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

2.2. Puses apņemas neizmantot Konfidenciālo Informāciju nekādiem citiem mērķiem, kā vien 
Plānotā darījuma izvērtēšanai. 

2.3. Konfidenciālās informācijas neizpaušana šī Līguma ietvaros cita starpā ietver arī jebkādu 
saistībā ar Nolikuma 5. pielikumā norādīto objektu dokumentu kopēšanu vai citādu 
pavairošanu, kā arī norakstu, izrakstu, dublikātu vai citu dokumentu atvasinājumu 
izgatavošanu, tajā skaitā, fotografēšanu vai citādu fiksēšanu, un izplatīšanu. 

3. Konfidenciālas Informācijas izmantošana 

3.1. Puses apņemas ierobežot Konfidenciālas Informācijas izpaušanu Pušu pārstāvjiem un 
darbiniekiem, nodrošinot Konfidenciālas Informācijas apriti tikai tādā apjomā un veidā, kāds 
ir nepieciešams Plānotā darījuma izvērtēšanai. 

3.2. Puses ir atbildīgas par to, lai tā pārstāvji un darbinieki, kuru rīcībā ir Konfidenciāla 
Informācija, neizpaustu to rīcībā esošo Konfidenciālo Informāciju trešajām personām un 
ievērotu šī Līguma nosacījumus kā pati Līgumu parakstījusī Puse. 

4. Konfidenciālas Informācijas atgriešana 



Puses var pieprasīt otrai Pusei nodotās Konfidenciālās Informācijas atgriešanu, jā tā ir tikusi nodota 
materiālā formā, t.i., rakstiska dokumenta vai pieraksta, elektroniskā, datu vai citā formā, un, 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ir jānodod pieprasītā Konfidenciālā 
Informācijai, kā arī visas izgatavotās un pastāvošās kopijas, norakstus un dublikātus. 

5. Atbildība par Konfidenciālas Informācijas izmantošanas pārkāpumu  

5.1. No šī līgumā izrietošo konfidencialitātes prasību pilnīgas vai daļējas neievērošanas 
gadījumā Sabiedrība apņemas segt visus zaudējumus, kas radušies ViA konfidencialitātes 
prasību neievērošanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu EUR 650 (seši simti piecdesmit 
euro) par katru saistību pārkāpuma gadījumu. 

5.2. Sabiedrība apzinās, ka konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā var iestāties arī 
kriminālatbildība atbilstoši Krimināllikuma 144.pantam un 200.pantam. 

6. Izņēmumi 

6.1. Līguma nosacījumi neattiecas uz sekojošu Konfidenciālu Informāciju: 

6.1.1. kuru Puse izpauž vai nodod trešajām personām saskaņā ar spēkā esošu tiesību aktu 
obligātajām prasībām un tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā, par šādu 
izpaušanas faktu nekavējoties rakstiski informējot pārējās Puses; 

6.1.2. kuru Puse ir nodevusi trešajām personām, iepriekš saņemot pārējo Pušu atbilstošu rakstisku 
atļauju šādi rīkoties; 

6.1.3. kura bija vai ir kļuvusi publiski zināma vai pieejama, neatkarīgi no Pušu rīcības. 

7. Pušu apliecinājumi 

7.1. Katra Puse apliecina, ka tās pārstāvis, kurš paraksta šo Līgumu, ir atbilstošā kārtībā pilnvarots 
noslēgt šo Līgumu attiecīgās Puses vārdā. 

7.2. Puses noslēdz šo Līgumu pēc brīvas gribas, bez viltus, maldības un spaidiem, tās pilnībā un 
skaidri apzinās un saprot Līgumā noteiktās Pušu tiesības, pienākumus un saistības. 

8. Līguma termiņš 

8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši Līgumā minētie Pušu pārstāvji. 

8.2. Līgums ir spēkā bez termiņa ierobežojuma. 

9. Jurisdikcija 

9.1. Šis Līgums, no tā izrietošās tiesības, pienākumi un saistības tiek tulkotas saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktiem. 

9.2. Visi strīdi, kādi Līguma spēkā esamības laikā radīsies starp Pusēm attiecībā uz Līgumu, tā 
spēkā esamību, atcelšanu, izpildi un pārkāpšanu, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet ja 
vienošanos nebūs iespējams panākt, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā. 

10. Pušu paraksti 

Vidzemes Augstskolas vārdā:     Sabiedrības vārdā:   

[●]       [●]      

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


