LĪGUMS
Foto Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai nodrošināšana
Tēma: Kultūra Latvijā

Pasūtītāja līguma Nr.4-16/2
Izpildītāja līguma Nr.______

Rīgā,

2014.gada ___.jūlijā

Latvijas Institūts, Pils iela 21, Rīga, LV -1050, reģistrācijas Nr.90009743212, tā direktores
Karinas Pētersones personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas
puses, un
SIA „LETA”, Palasta iela 10, Rīga, LV-1502, reģ.nr.40003229349, valdes locekles Unas
Klapkalnes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi
kopā turpmāk – Puses un katra atsevišķi turpmāk – Puse, noslēdz šādu iepirkuma līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas nodrošināt fotoattēlus Latvijas pozitīvas atpazīstamības
veicināšanai, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteikto (turpmāk –
Pakalpojumi).
2. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Puses vienojas, ka Pakalpojumi tiek nodrošināti un citas Līgumā paredzētās saistības tiek
pildītas labā ticībā, kā arī, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības un norādījumus, ciktāl tie nav
pretrunā ar šo Līgumu un ir savlaicīgi paziņoti Izpildītājam.
2.2. Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un materiālus,
kuri Izpildītājam nepieciešami darba uzdevumu izpildei un Pakalpojumu savlaicīgai un
kvalitatīvai nodrošināšanai.
2.3. Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs rīkojas atbilstoši profesionālajiem standartiem un ētikas
normām, kā arī ar pienācīgu rūpību, kāda ir pamatoti sagaidāma no zinoša un kvalificēta
Pakalpojumu sniedzēja.
2.4. Pildot Līgumā paredzētās saistības, Puses apņemas savstarpēji sadarboties un nodrošināt
savlaicīgu un efektīvu informācijas apmaiņu, lai tādejādi sekmētu Līgumā paredzēto
saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Pasūtītājs no Izpildītāja iegādājas līdz 120 fotoattēlus. Viena fotoattēla cena ir EUR 15,00
(piecpadsmit eiro un 00 centi) un 21% pievienotās vērtības (PVN), kas ir 3,15 EUR (trīs eiro
un 15 centi). 1 fotoattēla Cena kopā ar PVN ir 18,15 EUR (astoņpadsmit eiro un 15 centi).
3.2. Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa ir līdz 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti
eiro un 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir līdz 378,00 EUR (trīs
simti septiņdesmit astoņi eiro un 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN ir līdz 2178,00
EUR divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi eiro un 00 centi).
3.3. Līguma 3.2. punktā minētā summa (atlīdzība) tiek samaksāta divos maksājumos par katru
nodevumu atsevišķi, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1, desmit darba dienu laikā pēc
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.4. Pasūtītājs izdara maksājumus, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs Valsts Kasē iesniedz
maksājuma uzdevumu par attiecīgā maksājuma veikšanu un attiecīgā naudas summa tiek
ieskaitīta Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā. Puses vienojas, ka rēķins iesniedzams 5
(piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.
3.5. Puses vienojas, ka pirms Izpildītājam par veikto Pakalpojumu pienākošās atlīdzības
izmaksāšanas, Pasūtītājam ir tiesības no šiem maksājumiem ieturēt Izpildītājam aprēķinātos
līgumsodus, iepriekš Izpildītājam nosūtot attiecīgu rakstveida paziņojumu, kurā norādīts
aprēķinātā un ieturētā līgumsoda pamatojums un apmērs.
3.6. Ja Līguma darbības laikā pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos, tiek mainīta
piemērojamā PVN likme, norēķinos tiek piemērota PVN likme atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumā noteiktos Pakalpojumus Līguma pielikumā Nr.1
norādītajos termiņos, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.oktobrim.
5. PAKALPOJUMU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1.

Pakalpojuma izpilde notiek saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1.

5.2.

Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs un Pasūtītājs
organizē tikšanos klātienē, lai saskaņotu darba gaitu.

5.3.

Fotoattēlu iesniegšana notiek divās daļās:
5.3.1. Pirmajā daļā līdz 2014.gada 15.augustam tiek iesniegti vismaz 180 autora atlasīti
fotoattēli, no kuriem tiks izvēlēti līdz 60 fotoattēliem.
5.3.2. Otrajā daļā līdz 2014.gada 24.septembrim tiek iesniegti vismaz 180 autora atlasīti
fotoattēli, no kuriem tiks izvēlēti līdz 60 fotoattēliem.

5.4.

Pasūtītājs iesniegtos fotoattēlus vērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no fotoattēlu
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iesniegšanas brīža. Ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas
Pasūtītājs pa e-pastu izsūta Izpildītājam paziņojumu par izvēlētajiem fotoattēliem.
Lēmumā tiek norādīts izvēlēto un, ja nepieciešams, papildu iesniedzamo fotoattēlu
skaits. Piecpadsmit darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas Izpildītājam jāiesniedz
papildu fotoattēli atbilstoši punktiem 5.3.1. un 5.3.2.
5.5.

Papildu iesniegtos fotoattēlus Pasūtītājs vērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no fotoattēlu
iesniegšanas brīža. Ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas
Pasūtītājs pa e-pastu izsūta Izpildītājam paziņojumu par izvēlētajiem fotoattēliem.
Lēmumā tiek norādīts izvēlēto fotoattēlu skaits.

5.6. Pasūtītājs pēc lēmuma paziņošanas ir tiesīgs uzreiz izmantot izvēlētos fotoattēlus
publicitātes nodrošināšanai saskaņā ar Pielikumā Nr.1. norādītajam mērķim.
5.7. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pakalpojuma kvalitātes neatbilstības.
5.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas kavē vai var kavēt no
Līguma izrietošo saistību (Pakalpojumu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Ciktāl tas ir
iespējams un atbilst Pasūtītāja interesēm un vajadzībām, Pasūtītājs apņemas, rīkojoties
labā ticībā, sadarboties ar Izpildītāju, lai šādus apstākļus novērstu vai kā citādi veicinātu
Līgumā paredzēto Izpildītāja saistību izpildi.
5.9. Pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi apstiprina Pušu parakstīts nodošanas un
pieņemšanas akts.
6. AUTORTIESĪBAS
6.1.

Ar rēķina apmaksu Pasūtītājs iegūst Izpildītāja kā autora mantiskās tiesības uz
fotoattēliem neierobežoti tos izmantot kā bezmaksas vizuālo materiālu (drukātu un
elektronisku) Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu, Latvijas vēstniecību
ārvalstīs un ārvalstu vēstniecību Latvijā, ārvalstu mediju, dažādu Latvijas atpazīstamību
veicinošu starptautisku projektu vajadzībām (t.sk. konferencēm, izstādēm, publikācijām,
interneta vidē, dažādiem reprezentatīviem suvenīriem, u.c.).

6.2.

Izpildītājam jānodod Pasūtītājam apliecinājumu, ka Pasūtītajam ir tiesības publicēt,
tiražēt un nodot trešajām personām Līguma ietvaros iepirktos fotoattēlus Valsts
atpazīstamības veicināšanai neierobežotā daudzumā.

6.3.

Izpildītājs apliecina un garantē, ka, sniedzot Pakalpojumus šā Līguma ietvaros, tiks
nodrošināta autortiesību subjektu (tajā skaitā – arī citu autoru) tiesību ievērošana, un
netiks pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir
pienākums saņemt visas nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un licences šādu autoru vai
citu ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu darbu izmantošanai, un Izpildītājs
apliecina, ka šādus autoru vai citus ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātus darbus
tas izmantos tikai tad, ja būs saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, piekrišanas un
licences.
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6.4.

Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkurām autortiesību subjektu pretenzijām un
prasībām, kādas varētu tikt izvirzītas pret Pasūtītāju vai jebkurām trešajām personām,
kurām Pasūtītājs būs nodevis tiesības izmantot foto materiālu.

6.5.

Izpildītājs uzņemas visu atbildību par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu
datu aizsardzības likumu. Izpildītājs ir atbildīgs iegūt datu subjekta piekrišanu personas
datu apstrādei par katru līguma priekšmetā ietverto fotoattēlu, kas satur personas datus
Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

6.6.

Izpildītājs apliecina, ka visu nepieciešamo atļauju, piekrišanu, licenču u.c. tamlīdzīgas
izmaksas, ja tādas radīsies saistībā ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, ir iekļautas
Līgumā paredzētās kopējā Līguma summā.

6.7.

Fotoattēlu autoram un radītājam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
neatkarīgi no tā, kam fotoattēli ir nodoti, ir neatsavināmās personiskās tiesības uz
intelektuālo īpašumu, tajā skaitā tiesības uz autorību un vārdu.
7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1.

Ikviena no Pusēm ir mantiski atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem
zaudējumiem. Zaudējumu apmērs jāpierāda Pusei, kurai tie nodarīti.

7.2.

Ikviena no Pusēm ir atbildīga par tās piesaistīto trešo personu nodarītajiem zaudējumiem
vai šajā Līgumā paredzēto saistību nepienācīgu izpildi

7.3.

Gadījumā, ja Izpildītājs kavē kāda no šajā Līgumā noteiktajiem Pakalpojumiem
nodošanas termiņu ilgāk par 5 (piecām) darba dienām (tajā skaitā, ja Izpildītāja sniegtie
Pakalpojumi ir neatbilstoši vai nekvalitatīvi, kā rezultātā Pasūtītājs nav parakstījis
Izpildītāja iesniegto nodošanas un pieņemšanas akta projektu un šajā Līgumā noteiktajā
termiņā iesniedzis pamatotu pretenziju) un Izpildītājs nav vienojies ar Pasūtītāju par
attiecīgā Pakalpojuma termiņa pagarināšanu, Izpildītājam ir pienākums maksāt
Pasūtītājam līgumsodu par katru kavējuma dienu 0,1% (nulle komats viens procents)
apmērā no Līguma summas daļas, kura aprēķināta par attiecīgo Pakalpojumu. Līgumsods
nedrīkst pārsniegt Līguma summas daļu, kas aprēķināta par attiecīgo Pakalpojumu.

7.4.

Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē maksāšanas termiņu, tam ir pienākums maksāt Izpildītājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par
katru kavējuma dienu, bet nepārsniedzot laikā nesamaksātās summas apmēru.

7.5.

Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

7.6.

Puses ir atbildīgas viena otrai par sadarbību informācijas sniegšanā, kas saistīta ar
Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību
izpildi ar atbilstošu rūpību un kvalitāti.
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8. PAKALPOJUMU IZPILDES KVALITĀTE
8.1.
8.2.

8.3.

Izpildītājs garantē Pakalpojumu kvalitāti atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 izvirzītajām
prasībām.
Ja Pasūtītājs atklājis Pakalpojumu neatbilstību Līguma noteikumiem, vai, ja Pasūtītājam
ir pamatotas šaubas par Līguma izpildes kvalitāti, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vēstuli,
norādot konstatētos trūkumus un sava viedokļa pamatojumu. Tādā gadījumā Puses
sagatavo un paraksta aktu par trūkumiem, norādot termiņu to novēršanai, ja tas ir
iespējams.
Izpildītājam bez papildus samaksas jānovērš Pušu parakstītājā aktā norādītie trūkumi.
9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1.

Par nepārvaramu varu uzskatāmi posta vai nelaimes apstākļi, kurus nebija iespējams ne
paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet
ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime,
zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, epidēmijas, kā arī karš un karadarbība, streiki un
citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

9.2.

Ja Puses nav spējīgas pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas
iestāšanās rezultātā, Līgumu, Pusēm vienojoties, var izbeigt vai tā izpildi, Pusēm
vienojoties, var atlikt līdz attiecīgo apstākļu darbības beigām uz laiku līdz vienam
mēnesim.

9.3.

Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek izbeigts, Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā.

9.4.

Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) dienu laikā
rakstveidā informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums
šajā laikā nav izdarīts, vainīgā puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas
apstākļiem.
10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

10.1.

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz
Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus.

10.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc pušu rakstveida vienošanās. Ir pieļaujami
tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Par būtiskiem uzskatāmi grozījumi, kas minēti
Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta trešajā daļā.
10.3.

Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citu šī
Līguma noteikumus.

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un piedzīt no Izpildītāja tam
samaksāto avansa maksājumu, ja:
10.4.1. pret Izpildītāju tiek ierosināta maksātspējas lieta vai tiek pieņemts lēmums par
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likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Izpildītājam turpināt Līgumā noteikto saistību
izpildi;
10.4.2. Izpildītājs būtiski pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētās saistības vai nav novērsis
konstatētos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja atkārtota rakstveida
paziņojuma saņemšanas.
10.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs pēc atkārtota
rakstveida pieprasījuma nav veicis samaksu par pieņemtajiem Pakalpojumiem.
10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš
par to brīdinot Izpildītāju un norēķinoties par pieņemtajiem Pakalpojumiem, izņemot
gadījumu, ja šajā Līgumā noteikta cita kārtība.
10.7. Katrai Pusei ir tiesības nomainīt un aizstāt Līguma 12.1.apakšpunktā norādītās
kontaktpersonas, par to iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Līdz šāda rakstveida
paziņojuma nosūtīšanai otrai Pusei visi atbilstošie ar Līgumā paredzēto saistību izpildi
saistītie paziņojumi, kā arī cita informācija ir sūtāma Līgumā norādītajai vai otras Puses
iepriekš paziņotajai kontaktpersonai.
10.8. Pušu savstarpējie oficiālie paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi ierakstītā vēstulē uz
Līguma ievaddaļā norādītajām Pušu adresēm.
10.9. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek
reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina sarunu ceļā.
Vienošanās noformē rakstveidā.
11.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās
jurisdikcijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. KONTAKTPERSONAS
12.1. Līguma izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas:
Līguma izpildes kontaktpersona no
Pasūtītāja puses:
Vārds uzvārds: Baiba Bērziņa
Amats: ES 2015 projektu koordinatore
Tālrunis: 67503639
e- pasts: baiba.berzina@li.lv
Līguma izpildes kontaktpersona no
Pasūtītāja puses:
Vārds uzvārds: Madara Miezīte-Bagātā
Amats: administratīvo projektu koordinatore
Tālrunis: 67503663
e- pasts: madara.miezite-bagata@li.lv

Līguma izpildes kontaktpersona no
Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Ērika Jonīte
Amats: Mediju menedžere
Tālrunis: 29142733
e- pasts: erika.jonite@leta.lv
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12.2.

Līguma 12.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Pasūtītāja puses atbild
par visu šajā Līgumā noteikto Pasūtītāja pienākumu izpildi un Līguma izpildes
organizēšanu Pasūtītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina saskaņošanu un
nodošanu parakstīšanai.

12.3. Līguma 12.1. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no Izpildītāja puses atbild
par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu
Izpildītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina sagatavošanu, saskaņošanu un
nodošanu parakstīšanai Izpildītājam, kā arī iesniegšanu Līguma izpildes kontaktpersonai
no Pasūtītāja puses.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Ja kādai no pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei.
13.2. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām pilnvaroto personu
sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
13.3. Visus šajā līgumā neatrunātos jautājumus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
13.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 11 (vienpadsmit) lapām, ieskaitot
Līguma pielikumus. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils ielā 21, Rīgā, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV56TREL2110676001000

IZPILDĪTĀJS:
SIA „LETA”
Reģ. Nr. 90009743212
Juridiskā adrese: Palasta iela 10,
Rīga, LV-1502
Pasta adrese: Marijas iela 2, Rīga LV-1502
A/S Swedbanka, Kods:HABALV22
Konts: LV52HABA0551022686993

____________________________
Direktore Karina Pētersone

____________________________
Valdes locekle Una Klapkalne
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