
Rīgā 2017. gada __  janvārī 

Nr. LB-07/2017/20 

 

Par pasākuma nodrošināšanu 
(iepirkums Nr. LB/2017/3) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās pastāvīgās iepirkuma komisijas vadītāja 

Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, 

un SIA "Mūzika pilīs un muižās" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa 

Rodrigo Fomina personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk 

tekstā – PUSES, katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā 

– līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar līguma pielikumu sniegt 

šādus slēgtā pasākuma (tālāk tekstā – Pasākums) īstenošanai nepieciešamos 

pakalpojumus (tālāk tekstā kopā – DARBS): 

1.1.1. nodrošināt Pasākuma programmas norisi, t.sk. producēt un administrēt Pasākumu 

saskaņā ar līguma pielikumā noteikto Pasākuma programmu; 

1.1.2. sniegt Pasākuma programmas īstenošanai nepieciešamos tehniskos pakalpojumus, 

t.sk. nodrošināt Pasākumu ar skatuves, gaismu un audio tehniku, un šo tehniku 

apkalpojošajiem speciālistiem. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina Pasākuma norisi no 2017. gada 14. janvāra plkst. 18.00 līdz 

2017. gada 15. janvāra plkst. 03.00 Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu pirms tā 

uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, rakstiski paziņojot par 

to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko 

personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus, vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 
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3.6. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā. 

3.7. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par to, lai IZPILDĪTĀJA nodarbinātie, t.sk. 

apakšuzņēmēji u.c. IZPILDĪTĀJA piesaistītās personas, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA 

telpās un teritorijā, ievērotu darba aizsardzību regulējošos tiesību aktus. IZPILDĪTĀJS 

nodrošina līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA 

nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā 

kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā un visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par 

darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir […].  

 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBA veikšanai nepieciešamo 

informāciju ne vēlāk kā līdz 2017. gada 11. janvārim.  

4.2. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar Pasākumam un tā mēģinājumu norisei 

nepieciešamajām telpām. 

4.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Pasākums notiek saskaņā ar līguma pielikumā 

pievienoto programmu. 

4.4. IZPILDĪTĀJS vienojas ar māksliniekiem par Pasākuma programmas sagatavošanu 

un atskaņošanu Pasākumā līguma 2.1. punktā minētajā laikā un vietā. 

4.5. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt skatuves iekārtošanu pirms Pasākuma norises un 

skatuves nokārtošanu uzreiz pēc Pasākuma norises. 

4.6. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJA telpās ienesto IZPLDĪTĀJA iekārtu un 

aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem. 

4.7. PASŪTĪTĀJS nodrošina komunālo pakalpojumu (elektroenerģijas, ūdens un 

kanalizācijas) pieejamību Pasākuma norises laikā. 

4.8. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka Pasākuma telpas atbilst visām normatīvajos aktos 

noteiktajām tehniskajām, sanitārajām un ugunsdrošības prasībām. 

4.9. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par tā nodrošinātās tehnikas un aprīkojuma tehnisko 

stāvokli, kā arī IZPILDĪTĀJA piesaistīto trešo personu saistību izpildi. 

4.10. IZPILDĪTĀJS apņemas slēgt visus nepieciešamos līgumus ar trešajām personām, lai 

nodrošinātu šajā līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA saistību izpildi. PASŪTĪTĀJS neuzņemas 

atbildību par IZPILDĪTĀJA un tā nolīgto trešo personu savstarpējām tiesiskajām 

attiecībām. Nekas no šajā līgumā noteiktā nevar tikt interpretēts kā tāds, kas 

PASŪTĪTĀJAM rada līgumiskas saistības pret IZPILDĪTĀJA nolīgtajām trešajām 

personām. 

4.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par savlaicīgu visu Pasākuma īstenošanai 

nepieciešamo autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanas atļauju pieprasīšanu, 

saņemšanu un apmaksu. 

4.12. Pēc Pasākuma norises IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu DARBA izpildes nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc DARBA izpildes nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 

pārbauda DARBA izpildes atbilstību līgumam un pieņem DARBA izpildi, parakstot 

DARBA izpildes nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja konstatē, ka IZPILDĪTĀJS nav 

izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības, iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētus iebildumus. 

4.13. PASŪTĪTĀJA motivētu iebildumu gadījumā PUSES rakstiski vienojas par līguma 

summas samazinājumu apmērā, kas ir proporcionāls IZPILDĪTĀJA neizpildīto vai 

pienācīgi neizpildīto līguma saistību apmēram. 
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5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 12 832,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi 

euro un 00 centi). Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kuri 

nepieciešami pienācīgas līguma saistību izpildes nodrošināšanai. 

5.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu […], 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlikušo līguma summas daļu […], 5 

(piecu) darbadienu laikā pēc DARBA izpildes nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.4. Ja PUSES līguma 4.13. punktā noteiktajā kārtībā vienojušās par līguma summas 

samazinājumu, PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma 4.13. punktā minētās 

vienošanās abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas veic atlikušās līguma 

summas daļas samaksu saskaņā ar vienošanos par līguma summas samazinājumu. 

5.5. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi: rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto e-pasta adresi.   

 

6. AUTORTIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA 

6.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka ir pilnībā ievērojis autortiesības un ka trešo personu 

autortiesības netiek pārkāptas ar līguma noslēgšanu un tā izpildi. Ja kāda trešā persona 

ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu pret PASŪTĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA veikto 

DARBU, IZPILDĪTĀJS uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret 

PASŪTĪTĀJU un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus.  

6.2. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM un tā pieaicinātajām trešajām personām veikt 

Pasākuma norises fiksēšanu (audio, video un fotogrāfijas). 

6.3. IZPILDĪTĀJS apņemas vienoties ar Pasākuma māksliniekiem, izpildītājiem un 

citiem autortiesību vai blakustiesību subjektiem, kurus IZPILDĪTĀJS būs iesaistījis 

līguma izpildē, par atļauju PASŪTĪTĀJAM un tā pieaicinātajām trešajām personām veikt 

Pasākuma norises fiksēšanu (audio, video un fotogrāfijas). IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kopā vai pa atsevišķām daļām publiskot Pasākuma norises 

fiksāciju, glabāt to PASŪTĪTĀJA arhīvā un citādi izmantot nekomerciāliem mērķiem, 

t.sk. pašpublicitātes vajadzībām.  

6.4. IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus par 

jebkuriem autortiesību vai blakustiesību subjektu prasījumiem saistībā ar autortiesību un 

blakustiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. 

6.5. Līguma 6.1. – 6.4. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma 

vai līgums izbeidzas citādi. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

7.1. PUSE atlīdzina otrai PUSEI tās vainas dēļ nodarītos zaudējumus. Zaudējumu rašanās 

gadījumā PUSES sagatavo aktu par nodarītajiem zaudējumiem un vienojas par radīto 

zaudējumu atlīdzināšanas kārtību un termiņiem. 

7.2. Ja PUSĒM rodas domstarpības par PUSES vainu zaudējumu nodarīšanā, PUSES 

pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu 

izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

7.3. Par līguma 5.2., 5.3. vai 5.4. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 
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samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA rakstiska 

pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

7.4. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsodu aprēķina par periodu, 

kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, 

kurā saistības izpildītas. 

7.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, 

neatlīdzinot zaudējumus un rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

7.5.1. ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no līgumā noteiktajām 

saistībām un, pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem, attiecīgās saistības neizpildes dēļ nav 

iespējams nodrošināt Pasākuma norisi līgumā noteiktajā vietā un laikā; 

7.5.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

7.6. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 7.5.1. punktu, 

IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no līguma summas un atmaksā PASŪTĪTĀJAM 

priekšapmaksu. 

 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI).  

9.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav 

tiesību atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no 

atbildības pamatu. 

9.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar 

izpildīt līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. PUSES apņemas domstarpības un strīdus, kādi varētu rasties līguma izpildes gaitā, 

risināt sarunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti 

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona līguma izpildes jautājumos ir PASŪTĪTĀJA 

Personāla pārvaldes galvenā personāla speciāliste […].  

11.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona līguma izpildes jautājumos ir […]. 
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11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.4. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.5. Līgums uzrakstīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk. tā pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Mūzika pilīs un muižās", Stabu iela 35-8, Rīga, LV-1011, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas                 

Nr. 40103344538. IZPILDĪTĀJS nav PVN maksātājs. Norēķinu konts Nr. […]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

________________________ 

R. Jakovļevs  

 

2017. gada __. janvārī 

 IZPILDĪTĀJS 

 

 

_______________________ 

R. Fomins 

 

2017. gada __. janvārī 
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Pielikums  

2017. gada ___. janvāra 

līgumam Nr. LB-07/2017/20 

(iepirkums Nr. LB/2017/3) 

 

PASĀKUMA PROGRAMMA 

 

Laiks Norise 

18.30-19:00 

 

19:10 

Viesu ierašanās Pasākumā  

Muzikālais pavadījums skan kā fons 

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča uzruna 

19.30-21.30 Koncerta 1. daļa 

21.30 Tiek pieteikts pārtraukums 

22.15-01.00 Koncerta 2. daļa 

01.00-03.00 Dīdžeja muzikālais pavadījums 

 


