
 
 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, reģ. Nr. 

90000012776, juridiskā adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, direktores 

Annas Jurkānes personā, kura darbojas saskaņā ar  Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem 

Nr. 932 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikums”, turpmāk 

saukts - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un 

SIA "RIDemo", tās valdes priekšsēdētāja Viestura Šutko personā, turpmāk tekstā - 

IZPILDĪTĀJS, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,  

 

saskaņā ar iepirkuma “Izstādes “Vērtību atspoguļojums latviskajā dzīvesziņā” tehniskā un 

mākslinieciskā risinājuma realizācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2016/2B) rezultātiem, 

noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:  

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. IZPILDĪTĀJS atbilstoši tehniskajai specifikācijai izstrādā PASŪTĪTĀJA vajadzībām 

Izstādes “Vērtību atspoguļojums latviskajā dzīvesziņā” tehnisko un māksliniecisko 

risinājumu un veic tā realizāciju (turpmāk tekstā – Pakalpojums), PASŪTĪTĀJA telpās 

un uz PASŪTĪTĀJA nodrošinātajām tehnoloģiskajām iekārtām. 
 

2. Pakalpojuma izpildes termiņi un nodošanas un pieņemšanas kārtība 

 

2.1. Pakalpojuma izpildes termiņš - 2016. gada 20. maijs. 

2.2. IZPILDĪTĀJS Pakalpojumu nodod PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas – pieņemšanas aktu, 

kura projektu sastāda PASŪTĪTĀJS.  

2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pabeigšanas veic 

Pakalpojuma pārbaudi un paraksta pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM pretenzijas, kas tiek novērstas atbilstoši 4.1.5. punktā 

noteiktajam. 

2.4. Pakalpojums ir nodots ar brīdi, kad IZPILDĪTĀJS nodevis PASŪTĪTĀJA rīcībā tehniski 

un mākslinieciski izveidotu izstādi, veicis tās uzstādīšanu un darbības testēšanu uz 

PASŪTĪTĀJA tehnoloģiskajām iekārtām un Puses parakstījušas pieņemšanas – 

nodošanas aktu.  

2.5. No PASŪTĪTĀJA puses pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta direktores vietnieks 

zinātniskajā darbā.  

 

3. Līgumcena un tās samaksas kārtība  
 

3.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi tiek noteikta EUR 11599,00 

(vienpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), papildus 

līgumcenai PASŪTĪTĀJS maksā PVN EUR 2435,79 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit 

pieci euro un 79 centi), saskaņā ar Tāmi (2. pielikums), kas ir šā Līguma neatņemama 

sastāvdaļa.  



3.2. Pēc šā līguma parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas 10 (desmit) 

darba dienu laikā PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM avansu 40 % (četrdesmit 

procentu) apmērā no 3.1. punktā minētās līguma summas EUR 5613,92 (pieci tūkstoši 

seši simti trīspadsmit euro un 92 centi) . 

3.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma nodošanas un abpusējas pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJS apmaksā atlikušos 60% (sešdesmit 

procentus) no 3.1. punktā minētās summas EUR 8420,87 (astoņi tūkstoši četri simti 

divdesmit euro un 87 centi) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu. 

 

4.  Pušu pienākumi un tiesības 

 

4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:  

 

4.1.1. saskaņā ar Līgumu un Līgumā noteiktajos termiņos kvalitatīvi izpildīt uzņemtās 

saistības un iesniegt PASŪTĪTĀJAM ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju 

atbilstoši Pušu saskaņotajam Pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas darbu un 

laika grafikam (3. pielikums); 

4.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma rakstveidā vai mutiski nekavējoties sniegt 

informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un jebkādiem apstākļiem, kas ietekmē tā 

izpildi; 

4.1.3. saskaņot ar PASŪTĪTĀJU visas izmaiņas, kādas radušās Pakalpojuma izpildes 

gaitā, kā arī informēt PASŪTĪTĀJU par visiem šķēršļiem un problēmām, kas varētu 

kavēt Pakalpojuma veiksmīgu izpildi vai ietekmēt tā kvalitāti; 

4.1.4. neizpaust trešajām personām konfidenciālo informāciju par PASŪTĪTĀJU, kas tam 

kļuvusi zināma, pildot šī līguma saistības;  

4.1.5. gadījumā, ja darbā tiek konstatēti kādi trūkumi, kļūdas vai nepilnības, tad 

IZPILDĪTĀJS apņemas to novērst 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

pretenziju izteikšanas brīža. 

 

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

 

4.2.1. sniegt Izpildītājam informāciju, tai skaitā saturisko un vizuālo informāciju, kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu veiksmīgu Pakalpojuma izpildi atbilstoši Pušu 

saskaņotajam pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas darbu un laika grafikam; 

4.2.2. neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju par IZPILDĪTĀJU, tai 

skaitā informāciju par IZPILDĪTĀJA tehniskajiem resursiem, darba organizācijas 

principiem, kas tam kļuvusi zināma, pildot šī līguma saistības; 

4.2.3. norēķināties ar IZPILDĪTĀJU šajā līgumā paredzētajos termiņos un apmēros. 

4.3. Ja 45 dienu laikā pēc punktā 1.1. minētā Pakalpojuma nodošanas PASŪTĪTĀJS atklāj 

trūkumus, kas radušies IZPILDĪTĀJA nolaidīgas vai neprofesionālas rīcības dēļ, tad 

IZPILDĪTĀJA pienākumos ietilpst trūkumus novērst ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laika 

posmā un segt ar to novēršanu saistītās izmaksas. 

4.4. Ja IZPILDĪTĀJS atklāj trūkumus PASŪTĪTĀJA iesniegtajos materiālos, kas 

nepieciešami Pakalpojuma veikšanai, tas nekavējoši ziņo PASŪTĪTĀJAM. 

PASŪTĪTĀJA pienākums ir novērst trūkumus ar IZPILDĪTĀJU saskaņotā laika posmā, 

bet ne ilgā kā 10 darba dienās. 

 

5. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība 

 

5.2. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzējām Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma 

noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei tai radušos tiešos zaudējumus 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 



5.3. Par Pakalpojuma izpildes aizkavēšanu un nesavlaicīgu un/vai nekvalitatīvu Pakalpojuma 

izpildi, ja tā iemesls nav PASŪTĪTĀJA kavēšanās savu pienākumu izpildē, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % procentu apmērā no saņemtās    

summas par katru nokavēto vai papildus patērēto (nekvalitatīvo darbu novēršanai) dienu, 

nepārsniedzot 10% no Līguma 3.1.punktā minētās atlīdzības. 

5.4. Par šinī līgumā noteikto norēķinu termiņu neievērošanu, PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru 

nokavēto dienu līdz pilnīgai saistību izpildei, nepārsniedzot 10% no Līguma 3.1.punktā 

minētās atlīdzības. 

5.5. Līgumsods tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no šī 

līguma otras Puses. 

5.6. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp abām Pusēm sakarā ar šī līguma izpildi, 

Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas 

Republikas tiesā. 

 

6. Pārējie noteikumi 

 

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

6.2. Puses vienojas, ka no Pakalpojuma vai kādas no tā daļas pieņemšanas un apmaksas brīža 

par Pakalpojuma veikšanas rezultātā radīto mantisko tiesību īpašnieku saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem uzskatāms PASŪTĪTĀJS, kuram ir tiesības 

izmantot darbu pēc saviem ieskatiem. IZPILDĪTĀJS ar šo apliecina un garantē, ka 

atsakās no visām savām mantiskām tiesībām uz Darbu, un neizvirzīs nekādas prasības 

un pretenzijas attiecībā uz iepriekš minēto. 

6.3. Puses nav atbildīgas, ja šis līgums netiek pildīts vai netiek pienācīgi pildīts tādu 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ kā dabas katastrofas, karš un jebkura rakstura militāras 

operācijas, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Par šo apstākļu 

iestāšanos Pusei, kura šo apstākļu dēļ nevar pildīt savas līguma saistības, rakstiski 

jāinformē otra Puse 3 (trīs) darba dienu laikā. 

6.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās vairāk nekā 3 (trīs) 

kalendāros mēnešus un Puses neredz iespēju turpināt šī līguma attiecības, līgums tiek 

izbeigts pēc Pušu vienošanās, ievērojot šī līguma noteikumus.  

6.5. Šis Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties.  

6.6. Gadījumā, ja kāda no līgumslēdzējām Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma 

noteikumus vairāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc kārtas, otrai Pusei ir 

tiesības lauzt šo līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 10 (desmit) dienas 

iepriekš. 

6.7. Ja šis līgums tiek lauzts pirms līgumā noteiktā termiņa, Puses apņemas: 

6.7.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu dokumentāciju, ko viņš saņēmis, lai 

pildītu saskaņā ar šo līgumu uzņemtās saistības, kā arī nodod PASŪTĪTĀJAM 

pabeigtos darbus pēc to faktiskā (reālā) stāvokļa uz šī līguma izbeigšanās brīdi, 

sastādot par to pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī gadījumā, ja darbu veikšanai 

netika pilnīgi iztērēta saņemtā avansa summa - jāatmaksā šīs summas atlikums, 

izņemot gadījumu, kad līgums izbeigts PASŪTĪTĀJA vainas dēļ; 

6.7.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par reāli pabeigtiem darbiem saskaņā ar šī 

līguma noteikumiem pēc to nodošanas un ņemot vērā samaksāto avansu. 

6.8. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījušas abas Puses. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

6.9. Gadījumā, ja kāda no šī līguma Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas 

rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo 



par to otrai Pusei. Par zaudējumiem, kas var rasties šī līguma Pusei sakarā ar šo 

izmaiņu savlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgā Puse, kura 

nepareizi uzrādīja un/vai, nepaziņoja par augstākminēto rekvizītu izmaiņu. 

6.10. Pēc šī līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bija pirms tā 

parakstīšanas un par kurām nav atrunāts šajā līgumā, zaudē savu spēku. 

6.11. No PASŪTĪTĀJA puses par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Pētniecības un 

ekspozīciju nodaļas vadītāja Jolanta Dukaļska, tālrunis: 26434038; 67971402, e-pasts: 

jolanta.dukalska@turaida-muzejs.lv. Šajā Līguma punktā noteiktajam Pasūtītāja 

pārstāvim ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot Izpildītājam norādījumus attiecībā uz Līguma 

izpildi, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus. 

6.12. No IZPILDĪTĀJA puses par Līguma izpildi atbildīgā persona ir valdes priekšsēdētājs 

Viesturs Šutko, tālrunis 29206010, e-pasts: vs@ri.lv.  

6.13. Visi šī līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, ja Puses katrā konkrētā gadījumā 

nav vienojušās savādāk. 

6.14. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošās likumdošanas.  

6.15. Šis līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām, latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA. Puses apliecina, ka 

personām, kuras paraksta šo līgumu, ir visas likumiskās tiesības, pilnvaras un atļaujas 

parakstīt šo līgumu. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti: 
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