
LĪGUMS Nr. 3–23/84/2015  

par informatīvā gida – aplikācijas izstrādi Raiņa un Aspazijas muzejam: Raiņa un 

Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7, Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, 

Baznīcas ielā 30, Raiņa muzejam “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā un 

Raiņa muzejam “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā 

 

Rīgā       2015.gada 2.novembrī 

 

Memoriālo muzeju apvienība, reģistrācijas Nr.90009175706 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, 

pamatojoties uz nolikumu, pārstāv direktore Rita Meinerte, no vienas puses, un 

SIA “CUBE Aģentūra”, reģistrācijas Nr. 44103066717 (turpmāk – Izpildītājs), kuru, 

pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārcis Miķelsons-Germs, no otras 

puses, (abi kopā turpmāk – Puses), 

saskaņā ar iepirkumu „Informatīvā gida – aplikācijas izstrāde Raiņa un Aspazijas muzejam: 

Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7, Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, 

Baznīcas ielā 30, Raiņa muzejam “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Raiņa 

muzejam “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

MMA/2015/4 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums), 

par sekojošo:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par atlīdzību izstrādāt informatīvā gida – 

aplikācijas Raiņa un Aspazijas muzejam: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai, Raiņa un 

Aspazijas mājai, Raiņa muzejam „Tadenava” un Raiņa muzejam „Jasmuiža” (turpmāk – 

Darbs) saskaņā ar šo Līgumu, tehnisko specifikāciju un spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām.  

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam, par Līgumā un tā 

pielikumos noteikto Darbu atbilstošu kvalitatīvu, savlaicīgu un pilnīgu izpildi,  tiek 

noteikta Līgumcena EUR 20 345,00 (divdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci 

euro un 00 centi). Līgumcena tiek maksāta Izpildītājam atbilstoši faktiski 

izpildītajam un Pasūtītāja pieņemtajam Darbu apjomam, un naudas plūsmas grafikam 

(3.pielikums), Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2.3. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko 

iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā. 

2.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu 

pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu un 

citu normatīvo aktu izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas 

stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas 

varētu ietekmēt Līgumcenu. 

2.5. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā 

tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus un/vai 

materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), 

kļūdījies Darbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami 

Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā 

pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu 

Darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums), sedz Izpildītājs. 

2.6. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, ievērojot šādu kārtību: 
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2.6.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un 

Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Darbu 

izpildes akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja 

sagatavota rēķina saņemšanas; 

2.6.2. Par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, 

Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma 

noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas; 

2.6.3. Par risinājuma uzturēšanas Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansā 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un naudas plūsmas grafiku 

(3.pielikums), atbilstoši Līguma 2.6.2.punktā noteiktajai kārtībai. 

2.7. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru 

un Līguma nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā 

noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. 

2.8. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz 

Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

3. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 
3.1. Izpildītājam ir jāuzsāk Darbi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 

abpusējas parakstīšanas dienas.  

3.2. Izpildītājs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Darbus Pasūtītājam ne vēlāk, kā 

līdz 2015.gada 21.decembrim. Darbu pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam 

apliecina Pušu parakstīts Darbu nodošanas un pieņemšanas akts. 

3.3. Līguma 3.2.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski 

vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi, 

šādos gadījumos:  

3.3.1. ja nepieciešams veikt papildu un/ vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un 

nepieciešami Līguma izpildei, izņemot gadījumus, kad šajā punktā minētos Darbus 

ir iespējams veikt vienlaikus ar Darbu izpildes grafikā paredzētajiem Darbiem; 

3.3.2. ja Pasūtītāja rīcības dēļ tiek kavēta vai apgrūtināta Izpildītāja Līgumā noteikto 

pienākumu izpilde un šāda Pasūtītāja rīcība nav saistīta ar Līgumā noteikto 

Izpildītāja saistību neizpildi. 

 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
4.1. Izpildītāja pienākumi:  

4.1.1. nodrošināt, ka Līguma 1.punktā noteikto Darbu veic augsti kvalificēti speciālisti; 

4.1.2. apsekot Objektu dabā; 

4.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos u.c. noteikumus, prasības un saskaņojumus, ja tas 

nepieciešams Līguma izpildei; 

4.1.4. izstrādāt Darbus saskaņā ar Līguma, Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām;  

4.1.5. saskaņot Darbu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Darbā kādus 

Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz izpildītājam Darbu atpakaļ kopā ar rakstiski 

noformētu pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā 

norādītos Trūkumus un iesniedz Darbu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā 

punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod 

Izpildītājam tiesības uz Līguma 3.3.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu. Par Darba nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta 

Darba nodošanu Izpildītājam, Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Darba 

pieņemšanas un nodošanas aktu; 

4.1.6. nodot Pasūtītājam 20 (divdesmit) planšetes ar uzstādītu programmatūru, kā arī citus 

nodevumus, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums); 
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4.1.7. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sapulcēs, kurās tiek risināti ar Līguma saistību 

izpildi saistītie jautājumi. Sapulces tiek organizētas pēc nepieciešamības, bet ne 

biežāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. Sapulces protokolē Izpildītājs. Protokolā fiksētie 

lēmumi un norādījumi Izpildītājam ir saistoši; 

4.1.8. par saviem līdzekļiem novērst Darbā atklātos Trūkumus, nepilnības un/vai kļūdas 

Pasūtītāja norādītajā termiņā.  

4.1.9. citi pienākumi, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā.  

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

4.2.1. Darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Darba noteiktajās 

prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Darbu gaitu. Izpildītājam Pasūtītāja 

sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši; 

4.2.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo izpildītāja 

pieprasīto informāciju par Darbā izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu 

dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes 

nodrošināšanai; 

4.2.3. Pasūtītāja pienākums ir veikt samaksu par Līguma 1.punktā noteiktajiem Darbiem 

šajā Līgumā noteiktā kārtībā; 

4.2.4. citi Tehniskajā specifikācijā noteiktie Pasūtītāja pienākumi. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par Trūkumiem Darbā pēc tā 

pieņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas; 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Darba ekspertīzes veikšanai; 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 1.punktā noteiktos Darbus, par to rakstiski 

paziņojot Izpildītājam. 

 

5. AUTORTIESĪBAS 

5.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora 

Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības, izņemot 

datorprogrammas, attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. 

Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. 

5.2. Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā 

noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas 

tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās 

daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un 

pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).  

5.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt 

Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot 

savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa 

Izpildītāja piekrišana.  

5.4. Izpildītājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām 

visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus 

nodotu Pasūtītājam. 

5.5. Izstrādājot Darbu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu 

personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību 

objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību 

pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Darba autoriem un jebkurām citām 

Darba izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas 

nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās 

spēkā. 

5.6. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā 

arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, izņemot datorprogrammas. 

5.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī 

autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.  



4 
 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā 

arī atbild par pārējām Pusēm šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību. 

6.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam 

ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) 

apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā 

termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā 

maksājuma summas. 

6.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2.apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats 

piecu procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktās samaksas par Līguma 

1.punktā noteikto Darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no Līguma 3.2.punktā noteiktās samaksas.  

6.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 50,00 

(piecdesmit euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja: 

6.4.1. Izpildītāja pārstāvis nepiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, kurās 

tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Izpildītājs nepilda šo 

sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos; 

6.4.2. Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti; 

6.4.3. Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības. 

6.5. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 10.3.1. vai 

10.3.2.apakšpunktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 

10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas. 

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas 

pildīšanas, izņemot Līguma 6.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu 

atlīdzināt zaudējumus. 

6.7. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību 

nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām.  

6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Darbu izpildi atbilstoši 

Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie 

apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam 

vai trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret 

apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne 

novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles 

un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā 

arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, 

kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).  

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, tiklīdz tas ir iespējams pēc 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otru Pusi 

un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas 

iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 2 

(diviem) mēnešiem, Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, par to 
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rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā 

Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 

7.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm 

atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 7.2.punktam. 

7.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāma Izpildītāja darbinieku un citu 

Izpildītāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde. 

 

8. STRĪDI  

8.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās 

sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai 

prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot 

Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

8.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav 

pamats Izpildītājam pārtraukt Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt 

maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar 

strīdu, izņemot, ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana 

noteikta Līgumā. 

 

9. KONFIDENCIALIĀTE 

9.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 

9.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu 

puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē; 

9.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas 

neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi 

saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 

informāciju par pārējo Pušu darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes 

gaitā. 

9.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu 

informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts 

darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek 

klasificēta kā vispārpieejama informācija. 

9.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa 

valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos. 

9.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir tāds Līguma 

pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses 

konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

9.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 

darbības termiņš.  

 

10. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA 

10.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas visas Puses un tas ir reģistrēts 

Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 

10.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski 

vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā. 

10.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā 

ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Izpildītāja juridisko 

adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem 

gadījumiem: 
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10.3.1. Darbi tiek veikti neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai 

Līguma prasībām, vai kvalitātes prasībām, vai Izpildītājs kādā citā veidā 

nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājs nenovērš 

pārkāpumu; 

10.3.2. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek 

izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

10.3.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Darbus atsakoties no Darba ieceres 

realizācijas. 

10.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus 

saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja 

juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no 

šādiem gadījumiem: 

10.4.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā 

noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītāja pārkāpumu nenovērš 

30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz 

Pasūtītāja juridisko adresi; 

10.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta 

vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība. 

 

11. PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

11.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos 

termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas: 

11.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: Sanita Kossoviča, 

zinātniskā sekretāre, sanita.kossovica@memorialiemuzeji.lv, tālrunis 26124524. 

Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, 

nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos 

jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai 

veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja 

informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās 

dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā 

arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību 

izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, 

ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.  

11.1.2. Izpildītāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: Mārcis Miķelsons-

Germs, valdes priekšsēdētājs, marcis@cube.lv , tālrunis 26181526. Izpildītāja 

kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, 

nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos 

jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai 

veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Pasūtītāja 

informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās 

dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā 

arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību 

izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, 

ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.  

11.2. Izpildītājs norīko veikt atbildīgā projektu vadītāja pienākumus projektu vadītāju 

(Madara Vīnberga, e-pasts: madara@cube.lv, tālr. 29375055). Šajā punktā minēto 

speciālistu Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.  

11.3. Līguma izpildei Izpildītājs apakšuzņēmējus nepiesaista.  
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12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt 

saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās 

brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu 

paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs nevar atsaukties uz minētajiem 

apstākļiem. 

12.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi 

ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. 

12.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas visas Puses un tie ir 

reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā. 

12.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, 

pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir 

piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku 

un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, 

kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā 

esošo normatīvo aktu. 

12.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu 

vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, 

tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot 

Līgumā esošo informāciju par Pusi. 

12.8. Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, 

abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek 

nodots Izpildītājam un viens – Pasūtītājam. 

12.9.  Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi: 

12.9.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 10 (desmit) lappusēm; 

12.9.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums – tāme uz 2 (divām) lappusēm; 

12.9.3. 3. pielikums – Naudas plūsmas grafiks uz 1 (vienas) lappuses; 

12.9.4. 4. pielikums – Izstrādes kalendārais plāns uz 1 (vienas) lappuses; 

12.9.5. 5. pielikums – Darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) 

lappuses; 

12.9.6. 6. pielikums – Speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lappuses. 

 

 

13. PUŠU REKVIZĪTI  

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Memoriālo muzeju apvienība  

Vienotais reģ. Nr. 90009175706 

Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 19, 

Rīga, LV-1004 

banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.: LV31 TREL 2220 6550 0400 0 

Tālr: 67229980 

 

___________________________ 

R. Meinerte 

SIA “CUBE Aģentūra” 

Vienotais reģ.Nr. 44103066717 

Juridiskā adrese: Eduarda Smiļģa iela  

5-8, Rīga, LV-1048 

banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr.: LV12NDEA0000083118472 

Tālr: 26181526 

 

_________________________________

M. Miķelsons-Germs 



8 
 

 


