Līgums Nr.__________
Konfidencialitātes līgums
Pilsēta,

20__. gada __.____________

Fiziskas vai juridiskas personas rekvizīti, (turpmāk – Informācijas sniedzējs), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no vienas puses, un
Fiziskas vai juridiskas personas rekvizīti, (turpmāk – Informācijas saņēmējs), tās valdes
locekļa/priekšsēdētāja vārds, uzvārds personā (personas kods: ________), kas rīkojas uz
statūtu pamata, no otras puses, turpmāk arī kopā saukti – Puses,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma izpratnē, konfidenciāla informācija ir Informācijas sniedzējam piederoša vai tā
lietošanā vai rīcībā esoša informācija, kurai ir konfidenciāls vai ierobežotas pieejamības
raksturs. Konfidenciāla informācija var tikt sniegta rakstveidā vai elektroniski, pausta
mutiski, kā arī citos veidos.
2. Informācijas saņēmējs apņemas neizpaust informāciju, kas ir iegūta no Informācijas
sniedzēja, kuru tas norādījis kā konfidenciālu informāciju.
3. Informācijas saņēmējs atzīst un saprot, ka konfidenciāla informācija ir svarīgs Informācijas
sniedzējam piederošs vai tā rīcībā vai lietošanā esošs īpašums.
4. Informācijas saņēmējam nav tiesību nodot lietošanā konfidenciālu informāciju
Informācijas saņēmēja darbiniekiem, amatpersonām un konsultantiem jebkādā apjomā, ja tie
nav rakstveidā parakstījuši līdzvērtīgu vienošanos.
5. Informācijas sniedzējs pilnībā saglabā visas savas tiesības uz konfidenciālo informāciju, tai
skaitā, bet ne tikai – īpašumtiesības, autortiesības un jebkuras citas līdzvērtīgas tiesības,
tādējādi Informācijas saņēmējs neiegūst nekādas Līgumā neminētas tiesības uz konfidenciālo
informāciju.
6. Informācijas saņēmējs apņemas glabāt un aizsargāt konfidenciālu informāciju un ievērot
saprātīgus informācijas uzglabāšanas priekšnoteikumus.
7. Jebkurus publiskus paziņojumus par Līgumu, tā noslēgšanas faktu un saturu, kā arī to, kas
ietver sevī konfidenciālu informāciju, Puses sniedz vienīgi pēc iepriekšējas rakstiskas
saskaņošanas ar otru Pusi.
8. Informācijas saņēmējam nav tiesību izpaust Informācijas sniedzēja konfidenciālo
informāciju trešajām personām, izmantot to jebkādai komerciāla rakstura lietošanai vai arī to
izmantot paša vai trešās puses labā, izņemot, ja tas tiek rakstveidā saskaņots ar Informācijas
sniedzēju.
9. Informācijas saņēmējs piekrīt atlīdzināt Informācijas sniedzējam visus zaudējumus,
izdevumus, izmaksas, kas tam radušās, Informācijas saņēmējam neievērojot Līguma
noteikumus.
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10. Līgumam beidzoties jebkura iemesla dēļ, Informācijas saņēmējs 5 (piecu) dienu laikā
atdod Informācijas sniedzējam visu saņemto konfidenciālo informāciju un iznīcina vai izdzēš
elektroniskā vai drukātā veidā glabātos informācijas dublikātus vai kopijas.
11. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 20__. gada __.___________.
12. Informācijas saņēmējs apņemas neizpaust Līguma darbības laikā iegūto konfidenciālo
informāciju 5 (piecus) gadus pēc Līguma termiņa beigām.
13. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības, saskaņojumi un atļaujas noslēgt
Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.
14. Jebkuri grozījumi Līgumā vai jebkuri tā pielikumi ir spēkā pēc tam, kad tie noformēti
rakstveidā un abas Puses tos parakstījušas.
15. Informācijas saņēmējs apzinās, ka papildus līgumā paredzētajai materiālajai atbildībai,
par konfidenciālas informācijas neatļautu izpaušanu vai cita veida neatļautu nodošanu
trešajām pusēm paredzēta arī atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, skar Līguma grozīšanu,
pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Pusēm ir jārīkojas atbilstoši attiecīgajām tiesību normu prasībām,
tomēr tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu juridisko spēku.
18. Puses paraksta katru Līguma lappusi.
19. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse
saņem 1 (vienu) Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks.
Pušu rekvizīti:
INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJS:

INFORMĀCIJAS SAŅĒMĒJS:

Pušu paraksti:
INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJS:

INFORMĀCIJAS SAŅĒMĒJS:

