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UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr.LRTIB/2016/1 

 

Liepājā,          2016. gada 11.janvārī 

 

SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS”, reģistrācijas Nr. 

40003302839, juridiskā adrese – Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, tās valdes locekles Zanes  

GAILES personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas 

puses, un SIA “RED CONCEPT”, reģistrācijas Nr. 52103063451, juridiskā adrese Flotes iela 16, 

Liepāja, LV-3401, tās valdes locekļa Kristapa Štobja personā, turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS, no 

otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā saukti – Puses, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem 

un spaidiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.UZŅĒMĒJS apņemas atbilstoši izstrādātajam Darba uzdevumam izgatavot stendu Liepājas 

tūrisma piedāvājumu eksponēšanai starptautiskajās tūrisma izstādēs Lietuvā un Latvijā.  

 

1.2. izstrādājot tehnisko risinājumu un izgatavot konstrukcijas, UZŅĒMĒJS apņemas ievērot 

izstrādātās koncepcijas vizualizāciju (Pielikums Nr.1) un Darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), 

pielāgojot izstrādāto koncepciju eksponēšanai iekštelpās, samazinātā apjomā un darbam starptautiskā 

tūrisma izstādē. 

1.3.Uzņēmējs apņemas izgatavot visas stenda konstrukcijas, kā arī sagatavot tās transportēšanai.  

 

2.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1.UZŅĒMĒJS apņemas: 

2.1.1.Atbildēt par izgatavoto stenda konstrukciju kvalitāti un vizuālo noformējumu. 

2.1.2.Darba izpildē apņemas ievērot PASŪTĪTĀJA prasības. 

2.1.3.Izpildīt Darbu  pilnā apjomā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 18.janvārim. 

2.2.PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt UZŅĒMĒJAM par izpildīto Darbu atbilstoši šī līguma 3. 

punkta noteikumiem. 

 

3.NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.PASŪTĪTĀJS apņemas par darbu samaksāt EUR 5990.00 plus PVN (pieci tūkstoši un deviņi 

simti deviņdesmit eiro un 00 eiro centi), pārskaitot summu UZŅĒMEJA bankas kontā. 

 

4.PUŠU ATBILDĪBA 

4.1.Pienākumu neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai 

Pusei zaudējumus, kuri radušies, vainīgai Pusei neizpildot vai nepienācīgi izpildot uzliktos 

pienākumus, vai nepamatotu iemeslu dēļ izbeidzot Līgumu. Zaudējumu apmēru nosaka, Pusēm 

savstarpēji vienojoties, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.2.Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā, iespēju robežās risināmi 

Pušu savstarpējās sarunās. 

4.3.Ja strīdi un domstarpības nav izšķirami piecu dienu laikā, tie tiek izskatīti Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā. 

 

5.GARANTIJAS 

5.1.Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) slēgt šo Līgumu. 

5.2.Katra no Pusēm garantē, ka Līgumā tās norādītā adrese un rekvizīti ir patiesi. 

5.3.Jebkura vienas puses rakstveida ziņa, kas nogādāta uz Līgumā norādīto otras Puses adresi, 

uzskatāma par zināmu attiecīgai Pusei. Minētās adreses un/vai rekvizītu maiņa šo noteikumu 

neietekmē, ja vien attiecīgā Puse nav otrai Pusei par šādām izmaiņām savlaicīgi paziņojusi 

rakstveidā. 
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6.NEPĀRVARAMA VARA 

6.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu 

bijusi nepārvarama vara, kas radusies ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā šī Līguma darbības 

laikā un kuru Puse nevarēja paredzēt vai novērst. Pie ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: 

plūdi, ugunsgrēks streiki, karš u.tml., valsts institūciju akti un darbības, vai arī citi no Pušu gribas 

neatkarīgi, ko apstiprina kompetentu iestāžu informācija par notikušo un tā izraisītajām sekām. 

6.2.Ja iestājas 6.1. punktā minētie apstākļi, Pusei, kurai šo apstākļu iestāšanās rezultātā nav 

iespējams izpildīt Līguma nosacījumus, sešu stundu laikā rakstiski jāpaziņo par to otrai Pusei. 

Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā par savu pienākumu izpildi 

saskaņā ar šo līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kurā paredzams izpildīt šajā 

Līgumā minētos pienākumus. 

6.3.Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par 6.1.punktā minētajiem apstākļiem, tad tai jāatlīdzina 

otrai Pusei visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar Līguma saistību neizpildīšanu. 

6.4.Gadījumos, kas paredzēti 6.1. punktā, šī Līguma izpildes termiņš tiek novirzīts atbilstoši tam, cik 

ilgi darbojas šie apstākļi vai to sekas. 

 

7.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

7.1.Šī Līguma izmaiņas, papildinājumi un pielikumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tos rakstveidā 

ar savu parakstu apstiprinājušas abas Puses. 

7.2.Šis Līgums ir saistošs abām Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 

7.3.īgumattiecības uzskatāmas par pabeigtām, kad Puses pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības un 

starp tām pilnīgi nokārtoti savstarpējie norēķini. 

7.4.Šis Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru. 

 

 

8.PUŠU REKVIZĪTI 

 

 

 


