5.pielikums
Iepirkuma līguma projekts
Rīgas brīvostas pārvalde, kuras vārdā uz Rīgas brīvostas nolikuma pamata rīkojas /amats, vārds,
uzvārds/ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un,
Komersants /komersanta veids, firma, vai individuālā komersanta vārds un uzvārds, (turpmāk –
Izpildītājs) un vadītāja vārds uzvārds/ personā, kurš rīkojas uz /dokumenta nosaukums/ pamata, no otras
puses, turpmāk kopā saukti – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.
1.1.

1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

1. Līguma priekšmets un termiņš
Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izstrādāt māksliniecisku,
uz intervijas bāzes veidotu dokumentālu video stāstu (-us) par jūrniecības nozari un/vai Rīgas ostā
strādājošiem, vai ar to saistītiem cilvēkiem (turpmāk arī – videomateriāls), un izvietot katru
konkrēto videomateriālu interneta video portālā _______ (turpmāk kopā – Pakalpojums).
Izpildītājs videomateriālu izstrādā atbilstoši saskaņotajai tēmai, scenārijam un tehniskajai
specifikācijai (Līguma 2. pielikums), kas pievienota Līgumam kā pielikums un uzskatāma par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Videomateriāls tiek izstrādāts ar mērķi celt jūrniecības jomas atpazīstamību, iepazīstināt plašāku
sabiedrību ar ostā strādājošo cilvēku personībām un to dzīvesstāstiem.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
Saskaņā ar Līguma pielikumā pievienoto tāmi maksa par viena videomateriāla izstrādi un
izvietošanu interneta video portālā _______ ir _______ EUR. Pievienotās vērtības nodoklis tiek
piemērots papildus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai likmei.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru videomateriāla izgatavošanu un izvietošanu interneta video
portālā _______________ 10 (desmit) dienu laikā pēc konkrētā videomateriāla iesniegšanas
Pasūtītājam, Līguma izpildes aktu (paraugs Līguma pielikumā) abpusējas parakstīšanas un rēķina
saņemšanas.
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes aktu (turpmāk – Akts) ne biežāk kā 1
(vienu) reizi mēnesī. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Aktā norādītas informācijas
atbilstību faktiski sniegtajiem pakalpojumiem un paraksta Aktu vai, konstatējot tajā trūkums,
sniedz Izpildītājam pamatotas pretenzijas. Pēc trūkumu novēršanas Akts iesniedzams atkārtoti. Ja
Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā nesniedz Izpildītājam atbildi par Akta
apstiprināšanu vai trūkumiem, Akts tiek uzskatīts par apstiprinātu bez Pasūtītāja paraksta.
Puses vienojas, ka rēķini tiks sagatavoti elektroniski un tie tiek nosūtīti Pasūtītājam elektroniski uz
Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi un ir derīgi bez paraksta. Pasūtītāja e-pasts, uz kuru
tiks nosūtīti elektroniskie rēķini: rekini@rop.lv.
Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā maksājuma uzdevums ir iesniegts
izpildei bankā.
Līguma darbības laikā Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt _______ EUR bez PVN.
Par 2022. gada decembrī sniegto Pakalpojumu Izpildītājs Aktu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā
līdz 2022. gada 19. decembrim, bet Pasūtītājs to izskata ne vēlāk kā līdz 2022. gada 21. decembrim.
Pasūtītājs samaksu par 2022. gada decembrī sniegto Pakalpojumu Izpildītājam veic piecu darba
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un Akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Izpildītāja sagatavoto Aktu (-s) no Izpildītāja puses parakstīt ir pilnvarots _________________,
bet Aktu (-s) no Pasūtītāja puses parakstīt ir pilnvarots _________________.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
3.1.1. Pasūtītājs piesaka videomateriāla izstrādāšanu un izvietošanu, norādot izstrādājamā videomateriāla
tēmu (turpmāk – Pieteikums), atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajām iespējām, izvietošanai

interneta video portālā ____________, nosūtot elektroniski Pieteikumu uz šādu e-pasta adresi:
_________.
3.1.2 Pasūtītājs vienojas ar Izpildītāju par videomateriāla scenāriju, izmantojot jebkuru saziņas līdzekli.
3.1.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums trīs dienu laikā sniegt informāciju par
Pakalpojuma izpildes gaitu un rezultātiem.
3.1.5. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā veikt Izpildītājam samaksu par pienācīgā kvalitātē
un savlaicīgi sniegto Pakalpojumu, tai skaitā izstrādāto videomateriālu.
3.1.6. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Rīgas brīvostas vizuālajiem materiāliem, videomateriāla izstrādei
nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā, kā arī ar caurlaidēm Rīgas
brīvostas pārvaldes Nolikumā par caurlaižu režīmu Rīgas brīvostā noteiktajā kārtībā, lai Izpildītājs
varētu iekļūt Rīgas brīvostas teritorijā, iepriekš saskaņotajā apmeklējuma vietā un laikā.
3.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
3.2.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu kvalitatīvi, atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām,
ievērojot normatīvos aktus, kas regulē šādu izpildi, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras
iestāsies normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.
3.2.2. Izpildītājs apstiprina Pieteikumu, kā arī vienojas par videomateriāla izgatavošanas termiņu un
izvietošanas datumu, rakstot uz šādu e-pastu: ______________.
3.2.3. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši saskaņotajam scenārijam un saskaņā ar rakstiski
apstiprināto Pieteikumu, izgatavošanas termiņu un izvietošanas datumu, kā arī atbilstoši Līguma
2.pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai.
3.2.4. Izpildītājs ņem vērā Pasūtītāja ieteikumus par videomateriāla izstrādi, saturu, bet gala lēmums par
videomateriāla māksliniecisko risinājumu pieder Izpildītājam.
3.2.5. Izpildītājs nodrošina videomateriālu izgatavošanai nepieciešamo tehniku, filmēšanu un montāžu,
kā arī Izpildītājs pilnībā ir atbildīgs par videomateriāla radošo realizāciju, izmantojot savus spēkus
un līdzekļus.
3.2.6. Izpildītājs savlaicīgi pirms katra izstrādātā videomateriāla izvietošanas interneta video portālā
____________ ar elektroniskā pasta starpniecību veic videomateriāla gala versijas saskaņošanu ar
Pasūtītāju, nosūtot to uz šādu e-pasta adresi: ______________. Pasūtītājs apņemas vienas darba
dienas laikā veikt videomateriāla gala versijas saskaņojumu vai norādīt par neatbilstībām, nosūtot
pretenziju uz šādu e-pasta adresi: ___________________. Ja Pasūtītājs konstatē kādu neatbilstību
tehniskajai specifikācijai vai saskaņotajai tēmai, scenārijam, utml., Izpildītājs apņemas divu darba
dienu laikā bez papildu samaksas novērst jebkuras Pasūtītāja konstatētās neatbilstības.
3.2.7. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā videomateriāla izstrādē ir tiesīgs pieaicināt trešās personas.
Izpildītājs atbild par pieaicināto trešo personu saistību izpildi, kā arī par norēķiniem ar pieaicinātām
personām, t.sk. autoratlīdzības samaksu un autortiesību ievērošanu. Apakšuzņēmēju piesaistīšana
neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistībām un atbildības pret Pasūtītāju.
3.2.8. Izpildītājs izstrādātos videomateriālus iesniedz Pasūtītājam elektroniskā veidā uz šādu e-pasta
adresi: ____________.
3.2.9. Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē izstrādāt
videomateriālu noteiktajos termiņos un kārtībā. Izvērtējot Izpildītāja norādītos apstākļus, Pusēm
savstarpēji rakstveidā vienojoties, videomateriāla izstrādes termiņš var tikt pagarināts.
3.2.10. Pēc Līgumā noteiktajā kartībā veiktās samaksas videomateriāls pilnībā tiek nodots (pāriet)
Pasūtītāja rīcībā ar visām no tā izrietošām mantiskajām autortiesībām, tomēr Izpildītājs saglabā uz
to visas autora personiskās nemantiskās autortiesības saskaņā ar Autortiesību likumu. Izpildītāja
radītais videomateriāls ir vienreizējs pasūtījums.
4.1.
4.2.
4.3.

4. Pušu atbildība
Pakalpojuma izpildes termiņu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam, pamatojoties uz
atsevišķu rēķinu, var piemērot līgumsodu 0,5% apmērā no attiecīgā Pakalpojuma summas par katru
nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.
Maksājumu termiņu neievērošanas gadījumā Izpildītājs Pasūtītajam, pamatojoties uz atsevišķu
rēķinu, var piemērot līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu Pusi no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
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Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, izņemot negūto peļņu, kuri radušies otrai Pusei sakarā ar
Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
5. Autortiesību ievērošana
Puses vienojas, ka Līguma ietvaros izstrādātie videomateriāli ir tā autoru intelektuālais īpašums un
Izpildītāja radītais videomateriāls ir vienreizējs pasūtījums. Atsevišķas videomateriāla detaļas
un/vai risinājumus, kā arī videomateriālu kopumā nevar izmantot citu videomateriālu izstrādē bez
tā autoru atļaujas.
Izpildītājs vienlaicīgi ar pilnas Līguma summas saņemšanu nodod Pasūtītājam visas autora
mantiskās tiesības, tomēr Izpildītājs saglabā uz to visas autora personīgās nemantiskās autortiesības
saskaņā Autortiesību likumu.
Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot videomateriālu Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās (demonstrēt,
nodot demonstrēšanai trešajām personām, kopēt vai izdot jebkurā formātā masu saziņas līdzekļos)
gan norādot, gan nenorādot izgatavotāju.
Ja videomateriāla izstrādes gaitā Izpildītājs vēlas piesaistīt reklāmas modeļus un/vai citus
Autortiesību subjektus ar ierobežotu Autortiesību izmantošanas laiku, šo Autortiesību subjektu
piesaiste ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pēc Pasūtītāja apstiprinājuma par šo subjektu piesaisti ar
ierobežotām izmantošanas tiesībām Izpildītājs var turpināt videomateriāla izstrādi. Papildus šī
atruna par ierobežotām tiesībām tiek nostiprināta Aktā.
6. Konfidencialitāte
Puses apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz tiem faktiem, kas tām kļuvuši zināmi vienai
par otru Pusi vai par kādas Puses darījumu partneriem, ja vien kāda no Pusēm nav tieši pilnvarota
šos faktus darīt zināmus konkrētai personai, personu lokam vai plašākai atklātībai.
Nevienai no Pusēm nav tiesības izpaust Līguma saturu trešajām personām, izņemot gadījumus, kad
šāda ziņu izpaušana pamatota ar attiecīgu spēkā esošu normatīvo aktu.
Puses apņemas ievērot konfidencialitāti arī pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās.
7. Nepārvarama vara
Puse tiek atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja
saistības nav izpildītas vai nav pienācīgi izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ un Puse par
attiecīgo nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir rakstiski informējusi otru Pusi ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā no attiecīgo nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas.
Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatītas stihiskas nelaimes, karadarbība, masu
nemieri un nekārtības, streiki, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, kas pamatoti negatīvi
ietekmē Līguma izpildi, kā arī citi apstākļi, kas parasti tiek atzīti vai kurus tiesa var atzīt par
nepārvaramas varas apstākļiem.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām, katra no Pusēm
ir tiesīga prasīt sarunu uzsākšanu par Līguma grozījumiem, kas vērsti uz to, lai nodrošinātu Līgumā
pielīgto saistību izpildi vai vienotos par Līguma izbeigšanu.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība
Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā, tās risina pārrunu ceļā.
Ja mēneša laikā domstarpības netiek atrisinātas, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Rīgas Starptautiskajā
šķīrējtiesā viena šķīrējtiesneša sastāvā.
9. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai
izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 21.decembrim vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā
noteiktajos gadījumos.
10. Līguma izbeigšana
10.1. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā laikā.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot Izpildītāju trīs
dienas iepriekš, ja Izpildītājs/tas nepilda Līguma saistības vai tās tiek pildītas nepienācīgā kvalitātē
un neatbilstoši Līguma noteikumiem, vai, ja ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process
vai pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Izpildītāja saimnieciskā
darbība, vai Izpildītājam/tā amatpersonām/dalībniekiem piemērotas Starptautiskās vai Nacionālās
sankcijas vai būtiskas Finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Pusēm ir pienākums noformēt un parakstīt aktu, kurā fiksē faktiski
sniegtos un saņemtos pakalpojumus, un veikt norēķinus atbilstoši Līguma noteikumiem.
11. Citi noteikumi
11.1. Puses Līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei norīko kontaktpersonas, kuras savstarpējai
ikdienas komunikācijai izmanto jebkuru saziņas līdzekli:
11.1.1. No Pasūtītāja puses kontaktpersona ir_____________________.
11.1.2. No Izpildītāja puses kontaktpersona ir _____________________.
11.2. Visi Pušu paziņojumi otrai Pusei uzskatāmi par saņemtiem saņemšanas dienā, ja tie iesniegti
personīgi pret parakstu, bet, sūtot ar kurjerpastu vai pa pastu, dienā, kad otrai Pusei izsniegts
attiecīgais sūtījums, bet ne vēlāk kā 7. (septītajā) dienā pēc tam, kad tie ierakstītā sūtījumā nosūtīti
uz Līgumā norādīto saņēmēja adresi. Paziņojumi, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu
un nosūtīti uz Līguma rekvizītos norādīto Puses elektroniskā pasta adresi, tiek uzskatīti par
saņemtiem otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
11.3. Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Pusēm vienojoties, un ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
11.4. Apspriežot attiecības un jautājumus, kas Līgumā nav regulēti, Puses vadās no Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.5. Līgums noformēts uz četrām lapām un trīs pielikumiem, un parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja
laika zīmoga datums un laiks.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
Rīgas brīvostas pārvalde
Juridiskā adrese:
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000512408
PVN maksātāja reģ. Nr. LV90000512408
Banka:
Konta Nr.
Tālrunis: +371 67030800
Fakss: +371 67030835

Komersants /komersanta veids, firma, vai
individuālā komersanta vārds un uzvārds, un
vadītāja vārds uzvārds/
Juridiskā adrese:
__________________________________
Vienotais reģ. Nr. ___________________
PVN maksātāja reģ. Nr. ______________
Banka:
Konta Nr.
Tālrunis:
Fakss:
Elektroniskā pasta adrese:_____________

1.pielikums
pie 2022. gada __._________
Līguma Nr.______________

Viena videomateriāla izgatavošanas un izvietošanas izcenojums

Pakalpojums
Videomateriāla (līdz 3 minūtēm un 30 sekundēm)
izgatavošanas un izvietošanas interneta video portālā
_____________ izmaksas

Skaits
1

Cena, EUR

(bez PVN)

Paraugs

Rīgā

3.pielikums
pie 2022. gada __._________
Līguma Nr.______________

PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr.___
2022.gada __._______

Rīgas brīvostas pārvalde, nodokļa maksātāja kods 90000512408 (turpmāk – Pasūtītājs), tā
_______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________________________, un
Komersants /komersanta veids, firma, vai individuālā komersanta vārds un uzvārds, vienotais reģistrācijas
Nr., (turpmāk – Izpildītājs) tā /vadītāja vārds, uzvārds/ personā, kurš rīkojas uz /dokumenta nosaukums/
pamata, no otras puses,
turpmāk kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, noslēdz šādu Pakalpojuma pieņemšanas –
nodošanas aktu:
1. Saskaņā ar 2022. gada __________ starp Līdzējiem noslēgto Līgumu Nr.____________ (turpmāk –
Līgums), šis Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akts apliecina, ka Izpildītājs atskaites periodā - no
202_.gada __._________ līdz 202_.gada __._________ - ir izpildījis Līgumā noteikto pakalpojumu par
kopējo summu ______________ EUR (__________________________________ euro), ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli 21 %, kā arī to, ka Izpildītājs pakalpojumu ir nodevis Pasūtītājam un
Pasūtītājs to ir pieņēmis. Izpildītāja izpildītais pakalpojums ir veikts labā kvalitātē, pilnā apjomā un
Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
Veiktā pakalpojuma
Cena EUR bez PVN par
visu veiktā pakalpojuma
Nr.
apjomu kopā saskaņā ar
stundas
apjoms
p.k.
Līgumā noteikto darba
apraksts un datums
likme
stundās
stundas tarifa likmi EUR
EUR
bez PVN
1.
2.
Kopā EUR bez PVN:
PVN 21%:
Kopā EUR ar PVN:
2. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts ir noformēts uz __ (______) lapām, 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Visiem Pakalpojuma
pieņemšanas – nodošanas akta eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

3. Pielikumā:___________________________________________________.
PASŪTĪTĀJS:
_______________________________

IZPILDĪTĀJS:
_______________________

