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LĪGUMS Nr. 52/2016 

„II Iepirkuma priekšmeta daļa – grāmata autoru kolektīvs (projekta vad. Vitolds 

Muižnieks) “Ceļā uz latviešu tautu” (iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/7) 

 

Rīgā, 2016. gada 01.decembrī 

 

Līgums noslēgts starp:  

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Reģ. Nr.90000076673, adrese Lāčplēša iela 106/108, 

Rīgā, LV-1003), kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tā direktors Arnis Radiņš, turpmāk saukts 

– “Pasūtītājs”,  

un SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” (reģ.nr.40003270251, juridiskā adrese Mazā 

Rencēnu iela 12, Rīga, LV – 1073), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs 

Guntis Vucens, turpmāk saukts – “Izpildītājs”,  

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti Puses. 

Ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

iepirkumā „Drukas pakalpojumi muzeja iespieddarbu publicēšanai”, iepirkuma 

identifikācijas nr.LNVM/2016/7, iepirkuma priekšmeta II daļa: grāmata autoru kolektīvs 

(projekta vad. Vitolds Muižnieks) “Ceļā uz latviešu tautu” (tālāk tekstā – Iepirkums), 

Puses noslēdz līgumu ar šādiem noteikumiem: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs saskaņā ar šī līguma noteikumiem, izmantojot savā rīcībā esošo tehnisko 

aprīkojumu un personālu un atbilstoši Iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam sniedz 

Pasūtītājam šādu pakalpojumu: veic Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izdotas 

grāmatas - autoru kolektīvs (projekta vad. Vitolds Muižnieks) “Ceļā uz latviešu 

tautu” (tālāk tekstā – Pakalpojums). 

1.2. Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu, 

kas ir pievienoti šā līguma pielikumā nr.1 un nr.2. 

1.3. Ievērojot Iepirkuma Instrukcijas 7.5.punktu, kas nosaka: “Slēdzot iepirkuma līgumu, 

pasūtītājam ir tiesības palielināt/samazināt pasūtījuma apjomu (vienību skaitu) 

par 10% no pasūtījuma apjoma attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā”, 

Pasūtītājs palielina kopējo pasūtījuma apjomu par 10%, t.i., par 30 gab. 

2. Saistību izpildes kārtība  

2.1. Izpildītājs veic visus līgumā noteiktos pienākumus līguma sekmīgai izpildei, kā arī 

savlaicīgi sniedz Pasūtītājam pārskatus un, ja nepieciešams - ieteikumus. 

2.2. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju. 

2.3.   Izpildītājs nodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehniku un izejmateriālus. 

2.4. Izpildītājs neatbild par Pasūtītāja izdevumā publicētā materiāla saturu.  

2.5. Izpildītājs nodrošina savus darbiniekus ar visu nepieciešamo inventāru un tehniskajiem 

līdzekļiem, lai sniegtu Pakalpojumu. 
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2.6. Izpildītājs nodrošina iespiesto materiālu bezmaksas piegādi uz šādu Pasūtītāja adresi:  

Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108. 

3. Saistību izpildes termiņi 

3.1. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 3 kalendārās nedēļas pēc 3.2.punktā norādītā maketa 

saņemšanas.  

3.2. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma izpildei nepieciešamo maketu ne vēlāk kā 

šī līguma parakstīšanas dienā.   

3.3. Par pasūtījuma izpildes (nodošanas) datumu tiek uzskatīts datums, kad Pasūtītāja 

pilnvarotais pārstāvis paraksts preču pavadzīmi - rēķinu, apstiprinot Pasūtījuma 

pieņemšanu. 

4. Kontaktpersonu saraksts 

4.1. Pasūtītāja kontaktpersona ar līgumu saistīto jautājumu izpildē (…). Pasūtītāja 

kontaktpersona ar piegādi saistītajos jautājumos (…). 

4.2. Izpildītāja kontaktpersona ar līgumu saistīto jautājumu izpildē (…). 

5. Līguma summa un samaksas kārtība 

5.1. Līguma kopējā summa ir EUR 3880.80 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro 80 

centi) bez PVN, PVN 21% 814.97 (astoņi simti četrpadsmit euro 97 centi), kopā ar PVN 

EUR 4695.77 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro 77 centi). 

5.2. Līguma kopējā summā ir iekļauti pilnīgi visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma 

sniegšanu (izejmateriāli, darbinieku algas, iespieddarbu piegāde u.tml.). 

5.3. Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 

5.3.1. 8 (astoņu) darba dienu laikā pēc savstarpēji parakstītas preču pavadzīmes. 

5.4. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu kredītiestādē. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tam par pamatu ir bijusi nepārvarama 

vara. 

6.2. Nepārvarama vara Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt Līguma pienākumus 

un nebija iepriekš paredzams Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās Puses 

izraisīts vai veicināts. 

6.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Puses Līguma pienākumu izpilde tiek apdraudēta, Puse par 

to 24 (divdesmit četru) stundu laikā ziņo otrai Pusei, pieņemot sakaru pieejamību. 

6.4. Puses ir atbildīgas viena otrai par Līguma pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, 

un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumos. 
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6.5. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma izpildi noteiktajā termiņā un termiņa kavējums 

ir ilgāks par 1 (vienu) kalendāro dienām, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā 

Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,05% (nulle, komats, nulle piecu 

procentu) apmērā no līguma 5.1.punktā noteiktās maksas par pakalpojuma izpildi, taču 

ne vairāk kā 10 % no šīs summas. Izpildītājs ir atbrīvots no līgumsoda samaksas, ja 

kavējums ir izraisīts no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (nepārvarama vara, 

neparedzēts varas iestāžu aizkavējums robežkontroles punktā utml.)   

6.6. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, tad 

Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.05% (nulle, komats, piecu 

procentu) apmērā no attiecīgās laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, 

taču ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās summas. 

7. Līguma termiņš 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, 

taču ne ilgāk par 2016.gada 29.decembri.  

7.2. Līguma notecējuma termiņš neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas no tā izriet. 

8. Kvalitāte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.1. Izpildītājs garantē kvalitatīvu Pakalpojumu izpildi un apņemas sniegt Pakalpojumus ar 

pienācīgu rūpību un atbildību.  

8.2.  Gadījumā, ja neatbilst iespiestās produkcijas eksemplāru skaits ar tehniskājā 

specifikācijā norādīto vai iespiesta nekvalitatīva produkcija, Pasūtītājs iesniedz un 

Izpildītājs pieņem pretenzijas no Pasūtītāja rakstveidā – 10 darba dienu laikā no 

produkcijas saņemšanas brīža, ko apliecina savstarpēji parakstīta preču pavadzīme, 

termiņu skaitot no dienas, kad preču pavadzīmi parakstījis Pasūtītāja pārstāvis. 

Izpildītāja vainas dēļ pieļautie trūkumi ir novēršami bez papildus atlīdzības savstarpēji 

saskaņojot termiņu, taču ne ilgāk kā 1 kalendārā mēneša laikā. 

 

9. Līguma grozīšanas, izbeigšanas un strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Līgumu var papildināt vai grozīt ar Pušu rakstveida vienošanos, saskaņā ar Publiskā 

iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas 

spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstveidā un ir abu Pušu parakstītas. Šādi Līguma 

grozījumi pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

9.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

9.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji vienojoties vai līgumā 

noteiktajos gadījumos. 

9.4. Gadījuma, ja Izpildītājs vai Izpildītāja personāls pārkāpj šī līguma noteikumus 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, nosūtot rakstveida paziņojumu par 

līguma izbeigšanu Izpildītājam. Līgums uzskatāms par izbeigtu no paziņojuma 
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nosūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju proporcionāli 

jau sniegtajiem pakalpojumiem. 

9.5. Ja Nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par divām kalendārajām nedēļām, 

jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot otru 

Pusi. 

10. Nobeiguma noteikumi 

10.1. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām 

Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un 

kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem 

Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, 

tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei. 

10.2. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī trešajām personām, kuras ir Pušu tiesību un 

saistību pārņēmējas. 

10.4. Līgums kopā ar diviem pielikumiem ir sastādīts uz 6 (sešām) lapaspusēm un 

parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāra katrai Pusei. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

Pasūtītājs: 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

 

Reģ. Nr. LV 90000076673 

Lāčplēša iela 106/108, Rīga, LV – 1003, 

Latvija 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta Nr. LV25TREL 2220 5490 06000 

 

Izpildītājs: 

SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 

 

Reģ.nr.: 40003270251 

Juridiskā adrese: Mazā Rencēnu iela 12, LV – 

1073 

Pasta adrese: Mazā Rencēnu iela 12, LV – 

1073 

Banka: Citadele banka AS 

Konta numurs: LV81PARX0001375120005 

Kontaktpersona  

(…) 
Kontaktpersona 

(…) 

 

 

_______________________________ 

/Arnis Radiņš/ 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

direktors 

 

 

___________________________________ 

/Guntis Vucens/ 

SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 

valdes priekšsēdētājs 

 

 

 


