
LĪGUMS NR. 2.1-19/204 

PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU 

Cēsīs,           2017. gada 25. septembrī 

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese – Jāņa Poruka iela 8-

108, Cēsīs, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas administrācijas vadītāja Guna 

Kalniņa-Priede, un  

Akciju sabiedrība "TV LATVIJA", reģistrācijas Nr. 40003892235, juridiskā adrese – Rīga, Blaumaņa 

iela 32-1A, LV-1011, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Kristiāns Alhimionoks, turpmāk 

– Izpildītājs,   

turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,  

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma “Videoklipu 

sagatavošanas pakalpojumi projekta “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports 

Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” (Wood & Furniture) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

VPR/2017/05/Wood & Furniture, turpmāk – iepirkums, rezultātiem,  

kas tiek organizēts Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta 

“Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas 

reģionā”  (projekta Nr. Est-Lat 35) ietvaros, 

savstarpēji vienojoties noslēdz Līgumu Nr. 2.1-19/204 par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Līgums, 

par tālāk norādīto:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt videoklipu sagatavošanas pakalpojumus projekta 

“Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes 

plānošanas reģionā” (Wood & Furniture) ietvaros, turpmāk – Pakalpojumi, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), turpmāk kopā – Finanšu 

piedāvājums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.2. Pakalpojumi tiek sniegti Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos. 

1.3. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs atteikties no vienas vai vairāku atsevišķu Tehniskajā 

specifikācijā vai Finanšu piedāvājumā minēto darbu veikšanas, kas objektīvi nav nepieciešami 

Pasūtītājam, savukārt Pretendents nav tiesīgs šajā sakarā celt jebkāda veida pretenzijas. Norēķini tiek 

veikti par faktiski veikto darbu apjomu. 

1.4. Izpildītājam Pakalpojuma ietvaros veicamie darbi, to apjomi un izcenojumi ir uzskaitīti Līguma 1. un 

2.pielikumā, iepirkuma dokumentācijā un piedāvājumā. Finanšu piedāvājuma kopējā summa nevar tikt 

palielināta par darbiem, kas jāveic saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju un Tehnisko specifikāciju, kā 

arī gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un 

darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Pakalpojuma veikšanai.  

1.5. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamo Pakalpojumu, tā apjomiem un 

termiņiem, tie ir skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot 

normatīvo aktu prasības.  

1.6. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam un tā piesaistītajiem speciālistiem ir visas 

nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai 

Pakalpojuma veikšanai. 

1.7. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Pakalpojuma veikšanai – 

darbaspēks, tehnika, darbarīki, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c., kuru izmaksas ir ierēķinātas Līgumcenā, 

atbilstoši iepirkuma dokumentācijai un piedāvājumam. 

 

 

 

 



2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 11 880,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit euro un 00 euro centi ). Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemēro saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma summa ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu 

piedāvājumu dalībai iepirkumā (2.pielikums). 

2.2. Visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas līguma 2.1.apakšpunktā norādītajā Līguma 

summā, kuras apmaksa tiek veikta par Izpildītāja faktiski sniegto Pakalpojumu apjomu atbilstoši Līguma 

1.2., un 1.3.punktā noteikumiem un Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) Līgumā noteiktajā apjomā, 

kārtībā un termiņā. 

2.3. Samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša faktisko Pakalpojumu nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot rēķinā 

norādīto summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.  

2.4. Līguma summa tiek fiksēta uz visu Līguma darbības un Pakalpojumu izpildes laiku, un nevar tikt 

palielināta Līguma darbības laikā. 

2.5. Samazinot Pakalpojuma apjomus, vienlaikus tiek samazināta Līguma summa, ņemot vērā Līgumā un tā 

pielikumos minētos izcenojumus.  

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. sniegt līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus Līgumā noteiktā kārtībā, termiņā un apjomā; 

3.1.2. iesniegt Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu par sniegtajiem pakalpojumiem; 

3.1.3. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu; 

3.1.4. saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

3.1.5. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 

apstākļiem, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu izpildi. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. pieņemt un apstiprināt Līguma izpildījumu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, ja Līguma 

izpildījums atbilst Līguma nosacījumiem; 

3.2.2. samaksāt rēķinā norādīto summu Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktā kārtībā par sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

3.3. Pasūtītāja tiesības: 

3.3.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 

3.3.2. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem līguma 

izpildes jautājumiem; 

3.3.3. apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajos gadījumos. 

 

4. PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

4.1. Pakalpojumu izpilde tiek fiksēta, parakstot abpusēju Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.2. Ja pieņemot Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs konstatē neatbilstību šī Līguma 1.punkta nosacījumiem, tad 

par to abas puses sastāda aktu, kurā norāda faktorus, kas neatbilst šī Līguma 1.punkta nosacījumiem un 

kādā termiņā tie novēršami vai labojami uz Izpildītāja rēķina. 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta 

saņemšanas dienas, neparaksta aktu un nenorāda uz neatbilstībām šī Līguma 1.punkta nosacījumiem 

saskaņā ar Līguma 4.2.punktu, uzskatāms, ka Pasūtītājam nav iebildumu par sniegtajiem 

Pakalpojumiem, Pakalpojumi ir sniegti pilnā apmērā un atbilstoši Līguma noteikumiem un Izpildītājam 

ir tiesības izrakstīt Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar  līguma 2.3.punktu. 

4.4. Līguma darba valoda ir latviešu valoda. 



5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Izpildītājs ir tiesīgs par šī Līguma 2.3.punktā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu aprēķināt 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā nokavētā maksājuma summas. 

5.2. Ja Izpildītājs neievēro līgumā noteiktos Pakalpojumu sniegšanas termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā pakalpojuma vērtības (bez PVN), bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) attiecīgā pakalpojuma vērtības (bez PVN). 

5.3. Līgumsoda samaksa vai citu sankciju piemērošana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu faktiski pieejamajam finansējuma apmēram vai apturēt tā 

izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Izpildītāju par finansējuma 

trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma 

nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas 

iepriekš. 

6. AUTORTIESĪBAS 

6.1. Visas tiesības uz šī Līguma ietvaros izstrādātajiem Darbiem un darba materiāliem ir Pasūtītājam. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem Līguma ietvaros izstrādātos darbus un darba materiālus nodot 

izmantošanai trešajām personām. 

6.3. Izpildītājam nav tiesību atkārtoti izmantot Pasūtītājam Līguma ietvaros izstrādātos darbus un darba 

materiālus citos Pasūtītāja vai trešo personu projektos, vai jebkādā veidā tos nodot trešajām personām. 

6.4. Autora mantiskās tiesības uz katru Līguma izpildes ietvaros izstrādāto un Pasūtītājam nodotajiem 

Darbiem pāriet Pasūtītājam ar samaksas brīdi. 

6.5. Izpildītājs  garantē, ka ar visiem darbiniekiem un ekspertiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem 

autortiesības uz izstrādātajiem Darbiem pieder Izpildītājam un Izpildītājam nav zināma neviena trešā 

persona, kura varētu šīs Izpildītāja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus darbu izmantošanai. 

6.6. Izpildītājs garantē, ka veikto Darbu izstrādē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi. 

6.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību un 

Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA, SPĒKĀ ESAMĪBA, IZBEIGŠANA  

UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā, un tā kļūst 

par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. 

7.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai 

izpildei. 

7.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš.  

7.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš.  

7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu ar Izpildītāju, par to rakstveidā brīdinot attiecīgo 

Izpildītāju 7 (septiņas) dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

7.5.1. Ja Izpildītājs atkārtoti kavē Pakalpojumu sniegšanai noteiktos izpildes termiņus saskaņā ar līgumu 

vai atsakās sniegt Pakalpojumus, vai sniedz Pakalpojumus neatbilstoši līguma noteikumiem (tajā 

skaitā, neievēro (pārsniedz) Izpildītāja Finanšu piedāvājumā dalībai iepirkumā norādītās 

Pakalpojumu sniegšanas cenas); 

7.5.2. Ja pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai uzsākta Izpildītāja likvidācija.  

7.6. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Pusēm un attiecas uz šī līguma izpildi, tiek risinātas sarunu 

ceļā. Ja Puses nespēj vienoties sarunu ceļā, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 



8. ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA, LĪGUMA APTURĒŠANA,  

ATCELŠANA UN IZBEIGŠANA 

8.1. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, izpildi šādos 

gadījumos: 

8.1.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda 

prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai 

atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmanto Līgumā 

paredzēto maksājumu saistību segšanai; 

8.1.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai Ministru kabineta 

lēmumu; 

8.1.3. uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes pārbaudes laiku. 

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma Izpildītāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes 

dēļ, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:  

8.2.1. Izpildītājs atkārtoti kavē Pakalpojumu sniegšanai noteiktos izpildes termiņus saskaņā ar līgumu 

vai atsakās sniegt Pakalpojumus, vai sniedz Pakalpojumus neatbilstoši līguma noteikumiem; 

8.2.2. Izpildītājs nepilda šajā Līgumā noteiktos Izpildītāja pienākumus, un Līgumā noteikto 

pienākumu neizpilde turpinās vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas;  

8.2.3. ja sniegtie Pakalpojumi neatbilst Līgumam un tā pielikumu noteikumiem un Izpildītājs par to 

ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības Pasūtītāja noteiktajos termiņos;  

8.2.4. ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Izpildītājs iepirkuma ietvaros iesniedzis 

Pasūtītājam nepatiesu informāciju; 

8.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 

ziņas vai apliecinājumus; 

8.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

8.2.7. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process; 

8.2.8. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

8.2.9. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

8.2.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai 

bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 

vairāk nekā 25% apmērā no Līguma summas; 

8.2.11. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē. 

8.3. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu otrajai 

Pusei : 

8.3.1.  ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina nepārvarama vara; 

8.3.2. ja otra Puse nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas. 

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu Izpildītājam, ja: 

8.4.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus 

Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota projekta izmaksu korekcija 

vismaz 50% apmērā; 

8.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu 

pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu 

instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību 

segšanai. 

8.5. Līguma 8.2., 8.3. un 8.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par apturētu vai izbeigtu 

dienā, kad otrajai Pusei nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pēc 7 

(septiņām) dienām no paziņojuma nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu. 



8.6. Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 8.2. un 8.4.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs nemaksā 

Izpildītājam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida zaudējumus. 

8.7. Ja Līgums tiek izbeigts 8.3.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Puses nemaksā līgumsodus, kā arī 

nesedz viena otrai zaudējumus. 

8.8. Ja Līgums tiek izbeigts 8.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Puse, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, 

nemaksā Pusei, kas vainojama Līguma izbeigšanā, līgumsodus un neatlīdzina nekāda veida 

zaudējumus.  

8.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nenorādot Līguma izbeigšanas 

iemeslus, iesniedzot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

8.10. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot Pasūtītājam rakstisku 

paziņojumu vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja: 

8.10.1. Pasūtītājs nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis sniegto pakalpojumu maksu un nav dzēsis 

šo parādu 1 (viena) mēneša laikā pēc maksājuma termiņa izbeigšanās; 

8.10.2. Pasūtītājs izvairās pildīt citas Līgumā uzņemtās saistības. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā 

dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara Pusei savu no 

Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 

9.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no 

Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja iziet no nepārvaramas varas notikuma, par ko Puse 

iesniedz otrai Pusei rakstveida paskaidrojumu par nepārvaramās varas apstākļu esamību, ja Puse, kuru 

ietekmējis šāds notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo 

uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus, un ir informējusi 

otru Pusi pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šāda notikuma iestāšanos. 

9.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms 

par periodu, ka pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē. 

9.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par saistību 

izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 

9.5. Ja Puse nokavē Līguma 9.2.punktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma izpildes 

termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz nepārvaramu varu. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējā no Pusēm un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā 

paredzēto saistību izpildei. 

10.2. Ar Līgumu Puses nosaka šādus pārstāvjus: 

Pasūtītāja pārstāvis:  Izpildītāja pārstāvis: 

Projekta Wood & Furniture vadītāja Laima Engere, 

tālrunis: +371 28376912, 

e-pasts: laima.engere@vidzeme.lv  

Krists Kalniņš, 

tālrunis: +371 26137849, 

e-pasts: krists.kalnins@rigatv24.lv  

10.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu Pušu vārdā, Līguma izpildei nepieciešamo 

materiālu nodošanas un pieņemšanas organizēšanu, kā arī citiem uzdevumiem, kas noteikti Līgumā. 

10.4. Ar Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti 

ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas 

piekrišanas. 

10.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu 

noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā. 
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10.6. Pusēm rakstveidā 1 (vienas) nedēļas laikā ir jāinformē vienai otra par savu rekvizītu (nosaukuma, 

adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi 

netiek gatavoti. 

10.7. Līgums ir sagatavots, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un 

skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām. 

10.8. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa 

izmantošanas turpmāk. 

10.9. Līgums un tā pielikumi ir sagatavoti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros. Abi Līguma eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Vidzemes plānošanas reģions Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" 

Reģ. Nr. 90002180246 Reģ. Nr. 40003892235 

Adrese: J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu nov., 

LV-4101 

Adrese: Rīga, Blaumaņa iela 32-1A, LV-1011 

Tālr.: +371 64116014 Tālr.: +371 26137849 

Fakss: +371 64116012 Fakss: - 

E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv  E-pasts: krists.kalnins@rigatv24.lv 

Banka: Valsts Kase Banka: AS Swedbank 

Konts: LV79TREL921063105600B Konts: LV42HABA0551037913651 

SWIFT kods: TRELLV22 SWIFT kods: HABALV22 

 

Administrācijas vadītāja 

Guna Kalniņa-Priede 

 

Valdes loceklis 

Kristiāns Alhimionoks 
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