
LĪGUMS Nr.02-04/2/18 

par AS "Rīgas Centrāltirgus" mārketinga un komunikācijas pakalpojumiem 

 

Rīgā 2018.gada 19.janvārī 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 50003249741, tās valdes 

priekšsēdētāja Arta Druvinieka un valdes locekļa Kaspara Zaula personā, kuri darbojas saskaņā 

ar statūtiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 21.09.2017. lēmumu Nr.02-1/446 (Prot. Nr.42), 

turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA "Cocoon", vienotais reģistrācijas numurs 40003962119, tās valdes locekles Ilzes 

Elizabetes Liepnieces personā, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no 

otras puses,  

kopā turpmāk sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 11.01.2018. 

lēmumu Nr. 02-1/8 par iepirkuma "AS "Rīgas Centrāltirgus" mārketinga un komunikācijas 

pakalpojumi" (Id. Nr. RCT 17-32-I) rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk tekstā 

– Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

 Izpildītājs saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumu Nr.1 "Tehniskā specifikācija" un 

Līguma pielikumu Nr.2 "Finanšu piedāvājums" apņemas izstrādāt AS "Rīgas Centrāltirgus" 

mārketinga un komunikācijas stratēģiju 2018. – 2020.gadam, tūrisma attīstības koncepciju 

(turpmāk – Pakalpojums) un sniegt mārketinga un komunikācijas konsultācijas (turpmāk – 

Konsultācijas). 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN TERMIŅŠ 

 

2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2 nepārsniegs 

39 999,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez 

PVN. PVN tiek maksāts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto likmi. Līguma summā ietilpst 

pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei un 

Konsultāciju sniegšanai. 

2.2. Mārketinga un komunikācijas konsultāciju vienas stundas cena ir 200,00 EUR 

bez PVN, maksa par AS "Rīgas Centrāltirgus" mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2018. 

– 2022.gadam izstrādi ir 200,00 EUR bez PVN un maksa par AS "Rīgas Centrāltirgus" Tūrisma 

attīstības koncepcijas izstrādi ir 200,00 EUR bez PVN. 

2.3. Līgums ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim, vai līdz Līguma summas 

sasniegšanai. 

2.4. Mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2018. – 2022.gadam izstrāde līdz 

2018.gada līdz 2018.gada 30. maijam. 

2.5. Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde līdz 2018.gada 30.jūlijam. 

 

3. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 

(piecas) darba dienas pēc AS "Rīgas Centrāltirgus" mārketinga un komunikācijas stratēģijas 

2018. – 2020.gadam izstrādes un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc AS "Rīgas 

Centrāltirgus" tūrisma attīstības koncepcijas izstrādes.  

3.2. 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. 



3.3. Pieņemšanas – nodošanas aktu par Konsultāciju sniegšanu Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam līdz tekošā kalendārā mēneša beigām. 

3.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda un paraksta nodošanas – 

pieņemšanas aktu par Konsultāciju sniegšanu vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu 

pieņemt pieņemšanas – nodošanas aktu par Konsultāciju sniegšanu. Parakstot pieņemšanas – 

nodošanas aktu Pasūtītājs apstiprina sniegto Konsultāciju atbilstošu kvalitāti un apmēru. 

3.5. Motivēta atteikuma gadījumā Puses paraksta vienošanās protokolu, norādot 

Izpildītāja sniegtajā Pakalpojumā un Konsultācijās konstatētās nepilnības, un summu, par kādu 

tiek samazināta Līguma pielikumā Nr.2 noteiktā attiecīgā Pakalpojumu vai Konsultāciju maksa. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc katra pieņemšanas – nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas samaksā Izpildītājam rēķinā 

norādīto summu. 

4.2. Izpildītājs pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz 

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

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Pakalpojumu sniegšanā nepieciešamo resursu 

nodrošināšanu un samaksas veikšanu par tiem Līgumā noteiktā finansējuma ietvaros. 

5.2. Konsultāciju laiku un nepieciešamību elektroniskā veidā savstarpēji saskaņo 

Līguma 7.3.punktā un 7.4.punktā norādītās personas. 

5.3. 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 

5.4. 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. LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI 

 

6.1. Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu rakstiski paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš. 

6.2. 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 rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.  

6.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības 

un abas Puses no savstarpējo norēķinu veikšanas par faktiski izpildītajiem Pakalpojumiem un 

sniegtajām Konsultācijām līdz Līguma laušanas brīdim. 

 

7. PAPILDUS NOTEIKUMI 

 

7.1. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 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. 



7.2. Ar Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz 

Līgumu, neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 

7.3. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks ir Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs 

Aleksandrs Šuņins, tel. 28005519, e-pasts: aleksandrs.sunins@rct.lv . 

7.4. Izpildītāja atbildīgais darbinieks ir Jurģis Liepnieks, tel. 22000095, e-pasts:  

jliepnieks@gmail.com.  

3.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski 

vienojoties, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

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

pušu savstarpējo saistību izpildei. 

3.3. 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. 

3.4. Līgums uzrakstīts uz piecām lapām, t.sk., Pielikums Nr.1 "Tehniskā 

specifikācija" un Pielikums Nr.2 "Finanšu piedāvājums", divos identiskos eksemplāros latviešu 

valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm pēc Līguma parakstīšanas saņem un 

glabā pa vienam Līguma eksemplāram.  

 

4. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

 

PASŪTĪTĀJS: 

AS "Rīgas Centrāltirgus" 

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 

Vienotais reģ. Nr.50003249741  

Banka: AS "Citadele Banka" 

Konts: LV62PARX0001104210405 

 

 

 

______________________/A.Druvinieks / 

 

 

______________________/K.Zauls/ 

 

 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA "Cocoon" 

Nometņu iela 32/3, Rīga, LV - 1002 

Vienotais reģ.40003962119 

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV27PARX0013159010001 

 

 

 

_____________________/I.E.Liepniece/ 
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