
 

LĪGUMS 

PAR SADARBĪBAS KĀRTĪBU POLARIS PROCESA IETVAROS 

 

 

 

Rīga, 2017.gada __.______ Nr. __________ 

 

Ādažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības 2017. gada 20. jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr. 22/2017 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” rīkojas Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Māris Sprindžuks no vienas puses, un 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA), kura darbojas atbilstoši 

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.857 „Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras nolikums”, adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, tās direktora Andra Ozola 

personā no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Pusēm,  

 

ŅEMOT VĒRĀ, KA: 

 

Pašvaldība nodrošina vietējo pārvaldi un patstāvīgi nodrošina tai noteiktu funkciju izpildi savā 

teritorijā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas attīstību un komercdarbības izaugsmi; un 

 

LIAA, īstenojot Latvijā investīciju piesaistes metodiku „POLARIS process”, organizē 

informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu 

turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti, saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro daļu savstarpēji vienojas un noslēdz šo sadarbības 

līgumu, turpmāk – Līgums, par tālāk norādīto: 

 

 

1. LĪGUMA MĒRĶI 

 

Līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

veicinot investīciju, t.sk. ārvalstu, apjoma pieaugumu, palielināt Pašvaldības konkurētspēju 

vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt Pašvaldības sadarbību ar esošiem un 

potenciāliem investīciju projektu īstenotājiem. 

 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. LIAA, īstenojot investīciju piesaistes metodiku „POLARIS process”, savas 

kompetences un funkciju ietvaros apņemas: 

2.1.1. informēt Pašvaldību par komercdarbības atbalsta programmām un LIAA 

pakalpojumiem, kas pieejamas Pašvaldības dibinātām vai Pašvaldības teritorijā 

reģistrētām juridiskajām personām un sniegt informatīvu atbalstu un konsultācijas 

investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, iespēju robežās; 

2.1.2. sniegt informāciju Pašvaldībai par Latvijas zinātnisko izstrādņu rezultātiem, jaunu 

produktu vai tehnoloģiju eksporta potenciālu un attīstības iespējām; 

2.1.3. veicināt Pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību; 

2.1.4. informēt Pašvaldību par sadarbības iespējām ar investoriem, citām pašvaldībām un 

zinātniskās pētniecības institūcijām, ciktāl tas nav aptverts ar Pašvaldības esošo 

sadarbību; 
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2.1.5. informēt Pašvaldību par LIAA organizētajiem pasākumiem, kuru ietvaros Pašvaldībai 

būtu noderīgi piedalīties, lai apzinātu tās rīcībā esošo resursu efektīvāku izmantošanu, 

kā arī jaunu produktu vai tehnoloģiju komercializācijas iespējas Pašvaldības teritorijā; 

2.1.6. atbilstošu investīciju piesaistes pasākumu ietvaros izplatīt informāciju par Pašvaldības 

piedāvājumiem komercdarbības attīstīšanai un atbalstam; 

2.1.7. sniegt atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā. 

 

2.2. Lai iesaistītos „POLARIS procesā” un sekmētu Līguma 1.punktā noteikto mērķu 

sasniegšanu, Pašvaldība apņemas: 

2.2.1. informēt LIAA par Pašvaldības ekonomiskās attīstības prioritātēm, kā arī sniegt un 

aktualizēt Pašvaldības ekonomiskās attīstības novērtējumu; 

2.2.2. sniegt un aktualizēt informāciju LIAA par Pašvaldības teritorijā esošajiem un 

komercdarbības attīstībai piemērotiem resursiem, tai skaitā, nekustamiem īpašumiem 

un infrastruktūru; 

2.2.3. informēt Pašvaldības teritorijā reģistrētās komercsabiedrības un citus interesentus par 

LIAA aktivitātēm komercdarbības attīstības, eksporta un investīciju piesaistes 

veicināšanā; 

2.2.4. sniegt atbalstu LIAA konferenču un pasākumu, kas saistīti ar vai attiecas uz 

komercdarbības attīstību Pašvaldības teritorijā, rīkošanā; 

2.2.5. sniegt informāciju LIAA par Pašvaldības teritorijā reģistrētām vai strādājošām 

komercsabiedrībām, kas varētu būt ieinteresētas ārvalstu investoru piesaistīšanā; 

2.2.6. sadarboties ar LIAA komercdarbības šķēršļu identificēšanā un novēršanā; 

2.2.7. sadarboties ar LIAA piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem ārvalstu investīciju 

projektiem; 

2.2.8. slēgt nodomu protokolus ar potenciāliem investoriem par Pašvaldības sadarbību 

konkrētu investīciju projektu īstenošanā; 

2.2.9. savas kompetences un pieejamo resursu ietvaros sniegt atbalstu ārvalstu investīciju 

projektu īstenošanā.  

 

2.3. Puses savu iespēju robežās apņemas: 

2.3.1. sadarboties un īstenot kopīgus projektus Līguma mērķu sasniegšanā; 

2.3.2. piedalīties kopīgā ārvalstu investoru vizīšu organizēšanā un norisē; 

2.3.3. sadarboties (ārvalstu) investoru vizīšu organizēšanā un norisē. 

 

2.4. Specifisku projektu realizācijai nepieciešamības gadījumā Puses normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā noslēgs atsevišķas vienošanās. 

 

2.5. Informāciju par savstarpējo sadarbību Puses ir tiesīgas izplatīt, izmantojot to rīcībā 

esošos informācijas kanālus, tai skaitā, bet ne tikai, publiskojot attiecīgo informāciju 

savās tīmekļa vietnēs (www.liaa.gov.lv, http://www.adazi.lv) 

 

3. PUŠU SAVSTARPĒJĀ SAZIŅA 

 

3.1. Līguma izpildes komunikāciju Pušu starpā nodrošinās norādītās kontaktpersonas. 

 

3.2. LIAA kontaktpersona un kontaktinformācija: 

3.2.1. Ginta Aišpure; 

3.2.2. amats: projektu vadītāja, Projektu attīstības nodaļa; 

3.2.3. tālrunis: 67039469; 

3.2.4. mobilais tālrunis: 28381055; 

3.2.5. elektroniskais pasts: ginta.aispure@liaa.gov.lv 
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3.3. Pašvaldības kontaktpersona un kontaktinformācija: 

3.3.1. Inita Henilane 

3.3.2. amats: Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i. 

3.3.3. tālrunis: 67997300; 

3.3.4. mobilais tālrunis: 29499795; 

3.3.5. elektroniskais pasts: inita.henilane@adazi.lv 

 

3.4. Pusei ir pienākums rakstveidā nekavējoties informēt otru Pusi, ja mainās attiecīgā 

kontaktpersona vai kontaktinformācija. 

 

 

4. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

4.1. Puses sniedz viena otrai to rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Līguma 

izpildei, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus. 

 

4.2. Ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi vai pasta adresi, tā ne vēlāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

 

4.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

 

4.4. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā informējot par to 

otru Pusi ne mazāk kā (3) trīs mēnešus iepriekš. 

 

4.5. Vienošanās sastādīta divos (2) eksemplāros uz trīs (3) lapām, katrai Pusei pa vienam 

(1) eksemplāram. 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PILNVAROTO PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

 

LIAA: Pašvaldība: 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

direktors Andris Ozols 

Ādažu novada pašvaldība 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Māris Sprindžuks 

 

Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 

PVN LV 90001739473 

 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 

LV-2164 

LV 90000048472 
 


