
LĪGUMS Nr. 02-02/97/16 

par AS "Rīgas Centrāltirgus" dalību gaismas festivālā "Staro Rīga 2016" 

 

Rīgā, 2016.gada 14.novembrī 

 

Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 

50003249741, tās valdes priekšsēdētāja Andra Morozova un valdes locekļa Kaspara Zaula 

personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 15.09.2016. 

lēmumu Nr.02-1/432 (Prot. Nr.39), turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Biedrība "Radošuma meka", vienotais reģistrācijas numurs 50008198831, tās valdes 

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

IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 03.11.2016. 

lēmumu Nr. 02-25/515 un uz tā pamata veikto sarunu procedūru "Dalība gaismas festivālā 

"Staro Rīga 2016"" (ID. Nr. RCT 16-49-IS), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas nodrošināt projekta "Mazais Šefpavārs" 

realizēšanu Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā gaismas festivāla "Staro Rīga 2016" 

ietvaros no 2016.gada 17. – 20.novembrim, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. 1 

"Tehniskais piedāvājums" un Pielikumu Nr.2 "Izmaksu tāme", kas  ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas, (turpmāk tekstā – Pakalpojums).  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

2.1. Līguma summa ir EUR 12 900,00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) bez 

PVN. Līguma summā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi 

saistītās izmaksas. 

2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu EUR 6 450,00 (seši tūkstoši četri simti piecdesmit 

euro, 00 centi) bez PVN 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas 

un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas dienas. 

2.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam gala maksājumu EUR 6 450,00 (seši tūkstoši četri simti 

piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN par sniegto Pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja 

izrakstīta rēķina saņemšanas dienas. 

2.4. Izpildītājs pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz rēķinu AS 

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

 

3. PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas iesniedz Pasūtītājam 

Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, 

un paraksta to vai arī iesniedz pretenziju pret pieņemšanas – nodošanas aktā norādīto 

informāciju. 

3.3. Motivēta atteikuma gadījumā abas Puses paraksta vienošanās protokolu, norādot Izpildītāja 

sniegtajā Pakalpojumā konstatētās nepilnības, un to, par kādu summu samazināma Līguma 

kopējā summa. 

3.4. Izpildītājs attiecīgā Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz AS "Rīgas 

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

 



4. PUŠU SAISTĪBAS 

 

4.1. Pasūtītājs ievēro šī Līguma nosacījumus, nodrošina Izpildītāju ar informāciju, kas 

nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja atbildīgo darbinieku 

līdzdalību šī Līguma izpildē. 

4.2. Pasūtītājs Pakalpojuma izpildei apņemas nodrošināt sekojošus resursus: 

4.2.1. norises vietu – Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonu; 

4.2.2. pasākuma apsardzi; 

4.2.3. elektroenerģijas pieslēgumu. 

4.3. Pasūtītājs saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņem Izpildītāja atbilstoši šī Līguma 

prasībām sniegto Pakalpojumu un veic par to samaksu. 

4.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu rūpīgi un profesionāli, šajā Līgumā noteiktajā 

apjomā un termiņā, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1 "Tehniskais piedāvājums". 

4.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādām grūtībām šī Līguma 

izpildes procesā, kas varētu aizkavēt Pakalpojumu sniegšanu noteiktajā apjomā un 

kvalitātē. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par Līguma 1.punktā noteiktā Pakalpojuma izpildes perioda būtisku neievērošanu 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma 

summas (bez PVN). 

5.2. Par Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas (bez PVN) par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās 

Līguma summas (bez PVN).  

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1. Līgumslēdzējpuses tiek atbrīvotas par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru līgumslēdzējpuses nevarēja paredzēt un 

novērst, ietekmēt un par kura rašanos tās nenes atbildību.  

6.2. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā 

arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie 

normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos ir jāpaziņo otrai līgumslēdzējpusei 

nekavējoties, bet ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās dienas. 

 

7. PAPILDUS NOTEIKUMI 

 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo 

saistību izpildei.  

7.2. Puses ir tiesīgas lauzt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot otru Pusi par to 5 

(piecas) dienas iepriekš. 

7.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, pēc prasītāja izvēles tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

7.4. Visi grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma stājas spēkā pēc tam, kad tos parakstījušas 

abas Puses. 

7.5. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildē ir Mārketinga projektu vadītājs Ivars Jakovels, mob. 

tālr.28343072, e-pasts: ivars.jakovels@rct.lv. 

mailto:rota@rct.lv


7.6. Izpildītāja pārstāvis Līguma izpildē ir Asnāte Avotniece, tel. 29393131, e–pasts: 

asnate.avotniece@gmail.com. 

7.7. Līgums uzrakstīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lappusēm, t.sk., Pielikums Nr. 1 

"Tehniskais piedāvājums" uz 4 (četrām) lappusēm un Pielikums Nr. 2 "Izmaksu tāme" uz 

1 (vienas) lappuses divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie 

Izpildītāja. 

 

8. 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.Morozovs/ 

 

 

______________________/K.Zauls/ 

IZPILDĪTĀJS 

Biedrība "Radošuma meka" 

Vienības gatve 87B - 6, Rīga, LV-1004 

Vienotais reģ.Nr.50008198831 

Banka: AS "Swedbank" 

Konts: LV81HABA0551034130822 

 

 

__________________________/I.Bumbiere/ 

 

mailto:asnate.avotniece@gmail.com

