LĪGUMS Nr. 11/05/2015
Liepājā

2015.gada 11.maijā

Pamatojoties uz iepirkuma “Par videoklipa un mobilās aplikācijas izveidošanu Liepājas pilsētas tēla
veidošanai un popularizēšanai” (LRTIB/2015/1) rezultātiem, SIA „Liepājas reģiona Tūrisma
informācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40003302839, tās valdes priekšsēdētājas Zanes Gailes
personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un SIA “Film Angels
Productions”, reģistrācijas numurs 40003615770, tās valdes locekļa Ivo Cepleviča personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs apņemas Līguma ietvaros savlaicīgi un augstā kvalitātē veikt šādus uzdevumus:
1.1.1. izstrādāt pilnu vizuālo un saturisko koncepciju videoklipa izveidošanai Liepājas pilsētas tēla
veidošanai un popularizēšanai,
1.1.2. augstā kvalitātē uzņemt un apstrādāt video materiālu, izveidojot videoklipus Liepājas
pilsētas tēla popularizēšanai,
1.1.3. izstrādāt pilnu vizuālo un saturisko koncepciju mobilās aplikācijas izveidošanai Liepājas
pilsētas tēla veidošanai un popularizēšanai, kas veidota kā turpinājums/papildinājums
saskaņotajai koncepcijai videoklipiem,
1.1.4. nodrošināt mobilās aplikācijas programmēšanu un ieviešanu.
1.2. Līguma 1.1.punktā noteiktos uzdevumus Izpildītājs veic saskaņā ar Līgumam pievienotajām
koncepcijas vadlīnijām, apjomiem un Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
1.3. Līguma izpildē Izpildītājs iesaista vadošos speciālistus - Voldemāru Dūdumu un Robertu Kuļenko
kā autorus un procesu vadītājus.
2. LĪGUMA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
2.1. Puses savstarpēji vienojas par videoklipa filmēšanu veikt 2015.gada 16. un 17.maijā, nodrošinot
Pušu pārstāvju piedalīšanos filmēšanas darbos nepieciešamajā apjomā.
2.2. Izpildītājs nodrošina filmēšanas materiāla pēcapstrādi un videoklipa izveidošanu ne vēlāk kā 2
(divu) nedēļu laikā pēc filmēšanas pēdējā saskaņotā datuma, t.i., līdz 2015.gada 1.jūnijam.
2.3. Izpildītājs nodod videoklipu noteiktajā apjomā un formātā Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas
aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi dokumenti
un materiāli, kas apliecina līguma izpildi.
2.4. Izpildītājs uzsāk Līguma 1.1.3.un 1.1.4.punktā noteiktā uzdevuma izpildi tikai pēc rakstiska
Pasūtītāja uzdevuma saņemšanas un pabeidz ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) dienu laikā no uzdevuma
saņemšanas.
2.5. Izpildītājs nodod mobilo aplikāciju noteiktajā apjomā un formātā Pasūtītājam ar nodošanaspieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi
dokumenti un materiāli, kas apliecina līguma izpildi.
2.6. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā jāsniedz rakstiska
informācija Pasūtītājam par līguma izpildes gaitu.
3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi ir
3.1.1. Par Līguma 1.1.1. un 1.1.2.punktos noteikto uzdevumu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt
EUR 16527.70 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi eiro un 30 centi) un PVN
21% apmērā EUR 3470.82 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro un 82 centi), kopā
EUR 19998.52 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 52 centi).
3.1.2. Par Līguma 1.1.3.un 1.1.4.punktos noteikto uzdevumu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt
EUR 10 975,00 (desmit tūkstoši deviņsimt septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) un PVN 21%

EUR 2 304,75 (divi tūkstoši trīs simti četri eiro un 75 centi), kopā 13 279,75 (trīspadsmit
tūkstoši divsimt septiņdesmit deviņi eiro un 75 centi).
3.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam maksājumus šādā kārtībā:
3.2.1. Avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma 3.1.1.punktā noteiktās summas 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
3.2.2. Gala norēķinu par Līguma 1.1.1.un 1.1.2.punktos noteikto uzdevumu izpildi 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc uzdevumu izpildi apliecinoša nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
3.2.3. Avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma 3.1.2.punktā noteiktās summas 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc Līguma 2.4.punktā noteiktā rakstiskā uzdevuma nosūtīšanas Izpildītājam un
attiecīga rēķina saņemšanas.
3.2.4. Gala norēķinu par Līguma 1.1.3.un 1.1.4.punktos noteikto uzdevumu izpildi 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc uzdevumu izpildi apliecinoša nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
3.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot samaksu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.4.
Pasūtītājs pārbauda pasūtījuma izpildes rezultātus un pieņem vai noraida tos piecu darba dienu
laikā pēc saņemšanas.
3.5.
Ja Pasūtītājs pieņem pasūtījuma izpildes rezultātus, tas paraksta vienu akta eksemplāru un
pieņemšanas termiņa laikā iesniedz to Izpildītājam. Ja Pasūtītājs noraida Darbu, tas pieņemšanas
termiņa laikā iesniedz Izpildītājam rakstisku, motivētu noraidījumu. Ja Darbā līdz tā pieņemšanai tiek
konstatētas neatbilstības darba uzdevumam, Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš neatbilstība iespējami
īsā laikā.
3.6.
Ja pasūtītājs pieņemšanas termiņa laikā nav pamatoti noraidījis Izpildītāja iesniegtos pasūtījuma
izpildes rezultātus, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir tos pieņēmis bez iebildumiem brīdī, kad beidzies termiņš
noraidījuma iesniegšanai. Ja Pasūtītājs iebilst pret kādu daļu no pasūtījuma izpildes rezultātiem,
uzskatāms, ka pārējā daļā Pasūtītājs tos pieņem bez iebildumiem brīdī, kad beidzies termiņš noraidījuma
iesniegšanai. Šādai pieņemšanai ir tādas pašas sekas kā akta parakstīšanai par attiecīgo pasūtījuma
izpildes rezultātu pieņemšanu.
3.7. Attiecībā uz jebkuriem pasūtījuma izpildes rezultātiem uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis tos bez
iebildumiem, ja Pasūtītājs ir tos jebkādā veidā izmantojis, vai publiskojis. Šādā gadījumā attiecīgie
pasūtījuma izpildes rezultāti uzskatāmi par pieņemtiem bez iebildumiem brīdī, kad Pasūtītājs uzsācis
attiecīgo izmantošanu vai publiskošanu.
4. MANTISKĀS UN PERSONISKĀS AUTORTIESĪBAS
4.1.
Pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un samaksas par attiecīgā pasūtījuma izpildi,
Izpildītājs nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības uz Izpildītāja radītajiem autordarbiem.
4.2.
Izpildītājam ir tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos darbus pašreklāmai, kā paraugus, kā
konkursa darbus, kā arī izmantot pilsētas prezentācijās.
4.3.
Ja Puses vienojušās par kāda jau iepriekš radīta darba izmantošanu, un tam nav iespējams nodot
visas mantiskās tiesības vai saņemt izņēmuma licenci vai šādas izņēmuma licences piešķiršanu Puses
uzskata par nelietderīgu, Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par licences noteikumiem un noformē atsevišķu
licences līgumu šim darbam vai izpildījumam, norādot uz šo darbu vai izpildījumu attiecināmos īpašos
noteikumus, kas atšķiras no šī Līguma 4.1.punktā minētajiem noteikumiem.
4.4.
Izpildītājs vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu uzņemas saistības atlīdzināt Pasūtītājam un saistību
pārņēmējiem tiešos zaudējumus sakarā ar prasībām, kas var tikt vērstas pret Pasūtītāju attiecībā uz
autortiesību pārkāpšanu attiecībā uz Līguma izpildes rezultātā radīto objektu.
4.5.
Personiskās autortiesības uz Līguma izpildes rezultātā radīto objektu pieder Izpildītājam un tā
piesaistītajiem autoriem.
4.6.
Līgumā noteiktā Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par videoklipu un mobilās aplikācijas
izgatavošanu, Līgumā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un objekta izmantošanu atbilstoši
Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

4.7.
Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Līguma izpildes rezultātā radīto objektu, nododot to trešajām
personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai
skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma nosacījumus.
5.
NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par
iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija
pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas
maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī
citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai padara to
izpildīšanu neiespējamu.
5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildi 5
(piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos un
beigšanos, vienlaicīgi iesniedzot otrai Pusei kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu
izziņu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
5.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības līgumu
izbeigt, par to informējot otru Pusi vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem, tas maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no
nesamaksātās summas.
6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.2.vai 2.4.punktā minētos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas par neizpildīto uzdevumu par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk par 10% no Līgumā noteiktās līgumcenas par konkrēto pakalpojumu. Turpmākie
norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas
Republikas tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā
izpildījušas savas saistības.
8.2. Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie
stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par šī līguma sastāvdaļām.
8.3. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā, Puses vienojas par Līguma 2.1.un 2.2.punktā noteikto termiņu
izmaiņām.
8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi vairāk kā 2 (divas)
nedēļas, par to paziņojot Izpildītājam rakstiski vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš.
8.5. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar 8.4.punktā noteikto, Izpildītājs maksā līgumsodu 10%
apmērā no līgumā noteiktās līgumcenas par neizpildīto uzdevumu apjomu.
8.6. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī pēc
Pušu vienošanās.
9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu
izpildi ir:
9.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu
izpildi ir:

9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto
kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par
pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Šis līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar
šī līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos
aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.
11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

