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LĪGUMS Nr.02-04/29/18 

par kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšanu apmeklētāju piesaistei 

 

Rīgā 2018.gada 29.martā 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus", reģ. Nr.50003249741, tās valdes priekšsēdētāja Arta 

Druvnieka, valdes locekļa Valda Karnīša un valdes locekļa Kaspara Zaula personā, kuri 

darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Biedrība "Radošuma meka", reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr.5008198831, tās 

valdes locekles Ilzes Bumbieres personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS, no otras puses,  

kopā turpmāk sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2018.gada 

20.marta lēmumu Nr.02-1/149 "Kultūras, informēšanas un iesaistes pasākumu organizēšana 

apmeklētāju piesaistei I" (Id. Nr. RCT 18-11-I) rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 Izpildītājs apņemas organizēt un nodrošināt AS "Rīgas Centrāltirgus" kultūras, 

informēšanas un iesaistes pasākumus (turpmāk – Pasākumi) saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 

"Tehniskā specifikācija", Līguma pielikumu Nr.2 "Pretendenta tehniskais piedāvājums" un 

Līguma pielikumu Nr.3 "Finanšu piedāvājums", kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kā arī 

pirms vai pēc pasākumiem nodrošināt audiovizuālo materiālu izstrādi (turpmāk – Materiāli) 

klientu piesaistei un AS "Rīgas Centrāltirgus" reputācijas vadības īstenošanai, tēla veidošanai, 

tirgotāju un pircēju, kā arī ārvalstu tūristu piesaistei (turpmāk – Pakalpojums). 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN TERMIŅŠ 

2.1. Līguma summa saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.3 "Finanšu piedāvājums" ir 

35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši simti euro, 00 centi) ar PVN.  

2.2. Līgums stājās spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 31.12.2018, vai līdz 

Līguma summas sasniegšanai.  

 

3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Pakalpojuma sniegšana notiek saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 "Tehniskā 

specifikācija" un Līguma Pielikumam Nr.2 "Pretendenta tehniskais piedāvājums". 

3.2. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē tiks piesaistītas šādas personas: projektu 

vadītāja Asnāte Avotniece, projekta asistente Ilona Bērza-Šulte, tehniskais asistents 

Rinalds Ambots. 

 

4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Attiecīgā Pasākuma pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc attiecīgā Pasākuma norises.  

4.2. Audiovizuālajām projekcijām jābūt gatavām uz pasākuma norises brīdi un pirms 

pasākuma norises sākšanas tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

4.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda sniegtā Pakalpojuma atbilstību Līguma 

noteikumiem un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai iesniedz Izpildītājam 

motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu. Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu 

Pasūtītājs apstiprina sniegtā Pakalpojuma atbilstošu kvalitāti un apmēru. 

4.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses paraksta vienošanās protokolu, norādot Izpildītāja 

sniegtajā Pakalpojumā konstatētās nepilnības, un summu, par kādu tiek samazināta 

Līguma pielikumā Nr.3 noteiktā attiecīgā Pasākuma maksa. 
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5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc katra Pasākuma norises, attiecīgā Pakalpojuma 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas 

dienas samaksā Izpildītājam summu, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.3 "Finanšu 

piedāvājums". 

5.2. Izpildītājs pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz rēķinu 

AS "Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3. kab., Nēģu ielā 7, Rīgā. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanā izmantoto darbu autoru un izpildītāju 

atlīdzības samaksu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Pakalpojumu sniegšanā nepieciešamo resursu 

nodrošināšanu un samaksas veikšanu par tiem Līgumā noteiktā finansējuma ietvaros. 

6.3. Izpildītājam pakalpojumu sniegšanas laikā ir tiesības popularizēt tikai AS "Rīgas 

Centrāltirgus" zīmolu. 

6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, 

ietekmēt un par kuras rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē 

ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki vai iekšējie 

nemieri 

6.5. Neviena no pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem 

aizkavē vai padara neizpildāmu cilvēka vai dabas izraisītas katastrofas, masu nekārtības, 

militāra darbība, kā arī gadījumos, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka saistoši 

valsts institūciju pieņemti tiesību akti. 

6.6. Par Līguma 5.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt 

no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats divi procenti) apmērā no neveiktā 

maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās Līguma summas (bez PVN). 

6.7. Par Līguma Pielikuma Nr.1 "Tehniskā specifikācija" 4.,5. un 6.punktā noteikto termiņu 

nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % (pusi 

procenta) apmērā no attiecīgā Pasākuma vai Materiāla izmaksām (bez PVN) par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas (bez PVN). 

 

7. LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI 

7.1. Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu rakstiski paziņojot par to otrai Pusei vismaz 2 (divus) 

mēnešus iepriekš. 

7.2. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda 

Līgumā noteiktos pienākumus un – pēc tam, kad tai paziņots par šādu saistību 

nepildīšanu – joprojām neizpilda savus pienākumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

attiecīgas pretenzijas saņemšanas brīža. Šajā gadījumā Pusei, kura pirms termiņa 

izbeidz Līguma darbību, ir jāpaziņo otrai Pusei par Līguma laušanu 14 (četrpadsmit) 

dienas iepriekš.  

7.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības un 

abas Puses no savstarpējo norēķinu veikšanas par faktiski izpildītajiem pakalpojumiem 

līdz Līguma laušanas brīdim. 

 

8. PAPILDUS NOTEIKUMI 

8.1. Pusēm ir savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par 

savu saimniecisko rekvizītu un adreses izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir 

jāatlīdzina otrai Pusei tādējādi nodarītie zaudējumi. 

8.2. Ar Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz Līgumu, 

neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 
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8.3. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks ir Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs 

Aleksandrs Šuņins,  

8.4. Izpildītāja atbildīgais darbinieks ir projektu vadītāja Asnāte Avotnice, Visi Līguma 

grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties, pievienojami 

Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.5. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai pušu 

savstarpējo saistību izpildei. 

8.6. Strīdi, kas radušies starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, izskatāmi sarunu ceļā. Ja sarunu 

ceļā nav iespējams strīdu atrisināt, tas izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

8.7. Līgums sastādīts uz 17 (septiņpadsmit) lapām, t.sk., Pielikums Nr.1 "Tehniskā 

specifikācija" uz 4 (četrām) lapām, Pielikums Nr.2 "Pretendenta tehniskais 

piedāvājums" uz 9 (deviņām) lapām un Pielikums Nr.3 "Finanšu piedāvājums" uz 1 

(vienas) lapas, divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks 

spēks. Katra no pusēm pēc līguma parakstīšanas saņem un glabā pa vienam līguma 

eksemplāram.  

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS 

AS "RĪGAS CENTRĀLTIRGUS" 

Vienotais reģ. Nr.50003249741  

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

__________________/A.Druvnieks/ 

 

 

__________________/V.Karnītis/ 

 

 

__________________/K.Zauls/ 

 

 

IZPILDĪTĀJS 

Biedrība "Radošuma meka" 

Vienotais reģ. Nr. 5008198831 

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 67, 

Rīga, LV-1039,  

Korespondences adrese: Vienības gatve 87b-6, 

Rīga, LV-1004, 

 

________________/I.Bumbiere/ 

 

 


