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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.2017/95 

 

Liepājā, 02.11.2017 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”, kuru pārstāv tās vadītājs Juris 

JIRGENS, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), un Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “Bang!”, vienotais reģistrācijas Nr.42103035687, juridiskā adrese Vaiņodes 

iela 5/7, Liepāja, LV-3407, komercdirektora Jāņa Vasiļa personā, kurš darbojas pilnvaras pamata, 

(turpmāk tekstā Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs, turpmāk tekstā tiks saukti arī par 

Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, saskaņā ar atklāta konkursa „Skatuves, skaņas, gaismu un video 

tehnikas noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo 

iestāžu pasākumiem” (LPP 2017/95) (turpmāk tekstā - Konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu 

Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās): 

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas, ka, saskaņā ar Konkursa rezultātiem, Izpildītājs ir ieguvis tiesības nodrošināt 

skatuves, skaņas, gaismu un video tehniku, tās piegādi un apkalpošanu (turpmāk tekstā– 

Skatuves nodrošinājuma pakalpojums) Pasūtītājam saskaņā ar šo Vienošanos un visiem tās 

pielikumiem. 

1.2. Pasūtītājs veic pasūtījumus pēc nepieciešamības, nosūtot Izpildītājam attiecīgu informāciju par 

sniedzamo Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu un nepieciešamo tehnisko vienību 

komplektāciju konkrētiem pasākumiem. 

1.3. Šīs Vienošanās pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.3.1. Līgumprojekts (pielikums Nr.1); 

1.3.2. Izpildītāja Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2); 

 

2. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN LĪGUMU SLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Piedāvājumā konkrētam pasākumam saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu tehnisko specifikāciju 

norāda Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma cenu EUR bez PVN un cenu EUR ar PVN.  

2.2. Izpildītāja piedāvātā Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma cena Vienošanās darbības laikā ir 

maksimāli pieļaujamā un nevar tikt palielināta tās darbības laikā. 

2.3. Vienošanās darbības laikā Izpildītājs ir tiesīgs aizstāt piedāvātās tehnikas vienības ar citu 

analogu tehnikas vienību, nosakot to cenu, ņemot vērā punkta 2.2. nosacījumus.   

2.4. Izpildītājam ir tiesības grozīt vai atsaukt Piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu Piedāvājumu līdz 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai 

vēlākais iesniegtais Piedāvājums. 

2.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas 

kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 

Pasūtītājs paziņo Izpildītājam. Vērtējot Piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi. 

2.6. Gadījumā, ja iesniegtie Piedāvājumi pārsniedz Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma izpildei 

paredzētos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Piedāvājumu un izsludināt 

atkārtotu cenu aptauju, kurā var tikt mainīts pasūtījuma apjoms, pasūtījuma izpildes laiks vai 

citas prasības. 

2.7. Ja Pasūtītāja norādītajā termiņā, netiek saņemts Piedāvājums, Pasūtītājs ir tiesīgs tam 

nepieciešamo Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu ārpus Vienošanās uzdot veikt jebkuram 

brīvi izvēlētam piegādātājam.  

2.8. Pasūtītājs cenu aptaujas rezultātus paziņo, nosūtot Lēmumu Izpildītāja kontaktpersonai e-pastā 3 

(trīs) darba dienu laikā pēc Lēmuma pieņemšanas. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties 

apstiprināt minētā e-pasta saņemšanu. 

 

3. VIENOŠANĀS TERMIŅI 

3.1. Vienošanās ir spēkā no brīža, kad to paraksta abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

3.2. Vispārīgās vienošanās termiņš ir noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās 

noslēgšanas. 
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4. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Vienošanās ietvaros Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz Līgumus, kas atbilst šīs Vienošanās 1.sadaļā 

noteiktajam Vienošanās priekšmetam. 

4.2. Līgumus slēdz saskaņā ar līgumprojektu, kas ir šīs Vienošanās pielikums.  

4.3. Izpildītājam Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no brīža, kad tas saņēmis 

Līgumu parakstīšanai. 

4.4. Rakstisku Līgumu Puses slēdz, ja tā vērtība ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) bez PVN vai 

lielāka. 

4.5. Ja Piedāvājuma līgumcena ir mazāka par EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro), neskaitot PVN un 

rakstisks līgums nav jāslēdz, Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad ir saņemts 

Lēmums, jānosūta apstiprinājums pasūtītāja kontaktpersonai par to, ka Izpildītājs apņemas veikt 

Piedāvājumā minēto Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu. Arī uz šādu pasūtījumu izpildi ir 

attiecināmi visi Līguma nosacījumi. 

 

5. CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1. Pakalpojuma vienas vienības cena un kopējā apjoma cena ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja 

iesniegto Piedāvājumu. Šajās cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Skatuves 

nodrošinājuma pakalpojuma sniegšanu. 

5.2. Izpildītājs reizē ar skatuves tehnikas nodrošinājuma piegādi iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 

Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu. Rēķinā jānorāda Pasūtītājs, reģistrācijas numurs, datums, 

kad veikts Skatuves nodrošinājuma pakalpojums, piegādātais apjoms, vienas vienības cena un 

kopējā summa apmaksai.  

5.3. Rēķina apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas, ja nav sastādīts un Izpildītājam nosūtīts defektu akts. 

5.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

5.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis apmaksu Izpildītāja norādītajā 

kontā kredītiestādē. 

 

6. PAKALPOJUMA PIETEIKŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI 

6.1. Izpildītājs Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu izpildi veic iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk 

kā līgumā norādītajā termiņā. 

6.2. Izpildītājs veic piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai vietai, atbilstoši katrā līgumā norādītajām 

adresēm. 

6.3. Par pakalpojuma sniegšanas faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

6.4. Ja Izpildītāja sniegtais Skatuves nodrošinājuma pakalpojums ir nekvalitatīvs, Pasūtītājs 5 (piecu) 

darba dienu laikā no dienas, kad pakalpojums sniegts, rakstiski informē Izpildītāju par 

pretenzijām un līgumsummas samazinājumu. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas 

varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, 

politiskās un ekonomiskās blokādes, masu nekārtības, vispārējus streikus, epidēmijas, varas un 

pārvaldes institūciju rīcību, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 

uzņemtās saistības, pieņemšanu un stāšanos spēkā, kā arī citus nepārvaramas varas izpausmes 

veidus, kas traucē izpildīt Līgumu un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības 

tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret 

kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. 

Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama tās Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek  atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
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7.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts 

atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja Izpildītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Pasūtītāju, vai atsakās izpildīt Skatuves 

nodrošinājuma pakalpojumu gadījumos, kad Līgums nav bijis jāslēdz rakstiski atbilstoši 

Vienošanās 4.5. punktā noteiktajam, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā norādītās cenas EUR ar PVN. Līgumsoda 

maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, 

pārskaitot to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

8.2. Ja Izpildītājs neparaksta Līgumu Vienošanās 4.3.punktā noteiktajā termiņā vai nenosūta 

apstiprinājumu Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši Vienošanās 4.5.punktā noteiktajam, Izpildītājs 

maksā Pircējam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu, bet ne 

vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Piedāvājumā norādītās līgumcenas bez PVN. 

Izpildītājs līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā  pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas, pārskaitot to uz Pircēja norādīto kontu kredītiestādē. 

8.3. Ja Izpildītājs 3 (trīs) un vairāk reizes neparaksta Līgumu Vienošanās 4.3.punktā noteiktajā 

termiņā vai 3 (trīs) un vairāk reizes nenosūta apstiprinājumu atbilstoši Vienošanās 4.5.punktā 

noteiktajam, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos ar Izpildītāju, par to vismaz 1 

(vienu) nedēļu iepriekš informējot Izpildītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt arī visus spēkā esošos 

Līgumus, kas noslēgti ar izpildītāju uz šīs Vienošanās pamata un nav izpildīti uz Vienošanās 

izbeigšanas brīdi. 

8.4. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu Vienošanās 5.3.punktā un Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā, 

tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru 

nokavēto dienu no nokavētā maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit 

procentiem) no nokavētā maksājuma summas, pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz 

Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

8.5. Ja Izpildītājs neveic Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma izpildi Piedāvājumā noteiktajā 

termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru 

nokavēto dienu no neizpildītā pasūtījuma summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no neizpildītā pasūtījuma summas, pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot 

to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

8.6. Ja Izpildītājs kavē Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma izpildes termiņu vairāk kā 3 (trīs) 

reizes, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Vienošanos ar Izpildītāju, par to vismaz 1 (vienu) nedēļu 

iepriekš informējot Izpildītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt arī visus spēkā esošos Līgumus, kas 

noslēgti ar šo Izpildītāju uz šīs Vienošanās pamata un nav izpildīti uz Vienošanās izbeigšanas 

brīdi. 

8.7. Ja Izpildītājs ir sniedzis Vienošanās noteikumiem neatbilstošu Skatuves nodrošinājuma 

pakalpojumu un pēc Pasūtītāja pretenziju saņemšanas atsakās samazināt līgumsummu, 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā un izbeigt 

Vienošanos ar Izpildītāju, par to vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš informējot Izpildītāju. 

Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt arī visus spēkā esošos Līgumus, kas noslēgti ar Izpildītāju uz šīs 

Vienošanās pamata un nav izpildīti uz Vienošanās izbeigšanas brīdi. Izpildītājs līgumsodu 

samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pasūtītāja 

norādīto kontu kredītiestādē. 

8.8. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

8.9. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās un Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu 

izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

9.1. Visus strīdus un domstarpības par Vienošanās un Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo 

pārrunu ceļā. 

9.2. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas 

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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10. VIENOŠANĀS UN LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 

10.1. Šo Vienošanos un tās pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku 

vienošanos. 

10.2. Līguma grozījumu veikšana ir pieļaujama tikai pēc atbilstošu grozījumu veikšanas šajā 

Vienošanās. 

10.3. Vienošanās un Līguma izbeigšana ir iespējama tikai Vienošanās, Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos, kā arī pēc Pušu savstarpējas vienošanās. 

 

11. KONFIDENCIALITĀTE 

11.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Vienošanās vai citu 

ar tās izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības 

sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 

informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās izpildes gaitā, 

izņemot informācijas sniegšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

11.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās paredzēto konfidencialitātes noteikumu 

ievērošanu. 

11.3. Vienošanās 12. daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas 

Vienošanās darbības termiņš. 

12. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

12.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt piedāvājumus Vienošanās darbības 

laikā ir (norādīt uzņēmumu, amatu, vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi). 

12.1.1. No Pasūtītāja puses: 

12.1.1.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” projektu vadītājs 

Ainars Ronis, tālr.XXXXXXX, e-pasts ainars.ronis@liepaja.lv;   

12.1.1.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” projektu vadītājs Elita 

Medne, tālr.XXXXXXX, e-pasts elita.medne@liepaja.lv;  

12.1.1.3. Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra direktores vietnieks Ilgvars Žilinskis, 

tālr.XXXXXXX, e-pasts ilgvars.zilinskis@liepaja.lv;  

12.1.1.4. Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, tālr.XXXXXXX, e-pasts 

dace.karkla@liepaja.lv;  

12.1.1.5. BibliotēkaS direktore Ilga Erba, tālr.XXXXXXX, e-pasts ilga.erba@liepaja.lv; 

 

12.1.2. No Izpildītāja puses: 

12.1.2.1. SIA “Bang!” komercdirektors Jānis Vasilis, tālr.XXXXXXX, e-pasts 

janis@bang.lv 

 

12.2. Puses vienojas, ka katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Vienošanās norādīto 

kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto 

pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Vienošanās eksemplārs. 

 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS:      IZPILDĪTĀJS: 

Liepājas pilsētas pašvaldības                SIA “Bang!” 

iestāde “Kultūras pārvalde”      

mailto:ainars.ronis@liepaja.lv
mailto:elita.medne@liepaja.lv
mailto:ilgvars.zilinskis@liepaja.lv
mailto:dace.karkla@liepaja.lv
mailto:ilga.erba@liepaja.lv
mailto:janis@bang.lv
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Vispārīgās vienošanās 1. pielikums 

LĪGUMS NR. 

 

Liepājā 2017.gada _______________ 

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” (struktūrvienība 

_________________________),  kuru pārstāv tās __________________, kurš/a rīkojas saskaņā ar 

nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), ___________________________ nosaukums, vienotais 

reģistrācijas Nr.___________________, juridiskā adrese _______________________________, 

pārstāvja vārds, uzvārds______________________________, kurš darbojas 

________________________ pamata, (turpmāk tekstā Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un 

Izpildītājs, turpmāk tekstā tiks saukti arī par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, saskaņā ar atklāta 

konkursa „Skatuves, skaņas, gaismu un video tehnikas noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pasākumiem” (LPP 2017/95)  (turpmāk tekstā 

- Konkurss), rezultātiem un noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.______________________ (turpmāk 

tekstā – Vienošanās), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā un Izpildītājs nodrošina skatuves, skaņas, gaismu un video 

tehniku, tās piegādi un apkalpošanu (turpmāk tekstā– Skatuves nodrošinājuma pakalpojums) 

nodrošināt skatuves, skaņas, gaismu un video tehniku pasākumam (ieraksta nosaukumu ) 

saskaņā ar Līgumu. 

1.2. Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu apraksts, uzskaitījums, cena un piegādes noteikumi 

noteikti saskaņā ar Vienošanās 2.pielikumu Finanšu piedāvājums. Šajās cenās iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma sniegšanu.  

 

2. PAKALPOJUMA PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI 

2.1. Izpildītājs veic Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma izpildi ne vēlāk kā līdz (ieraksta izpildes 

termiņu – datums un laiks). 

2.2. Izpildītājs piegādā Skatuves nodrošinājuma pakalpojuma tehnikas vienības un nodrošina to 

apkalpošanu Pasūtītāja norādītajā vietā (ieraksta adresi).  

2.3. Pasūtītājs nodrošina tehnikas uzstādīšanai nepieciešamos priekšnosacījumus, nodrošinot 

piekļūšanu montāžas vietai. 

2.4. Izpildītājs veic tehnikas demontāžu ne vēlāk kā līdz (ieraksta izpildes termiņu – datums un 

laiks). 

2.5. Par pakalpojuma sniegšanas faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

2.6. Ja Izpildītāja sniegtais Skatuves nodrošinājuma pakalpojums ir nekvalitatīvs, Pasūtītājs 5 

(piecu) darba dienu laikā no dienas, kad pakalpojums sniegts rakstiski informē Izpildītāju par 

pretenzijām un līgumsummas samazinājumu.  

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Samaksa par Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu ir (ieraksta summu EUR bez PVN, PVN un 

summu ar PVN). 

3.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītu Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu. 

3.3. Izpildītājs reizē ar skatuves tehnikas nodrošinājuma piegādi iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 

Skatuves nodrošinājuma pakalpojumu. Rēķinā jānorāda Pasūtītājs, reģistrācijas numurs, datums, 

kad veikts Skatuves nodrošinājuma pakalpojums, piegādātais apjoms, vienas vienības cena un 

kopējā summa apmaksai.  

3.4. Rēķina apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina 

saņemšanas, ja nav sastādīts un Izpildītājam nosūtīts defektu akts. 
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3.5. Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

3.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis apmaksu Izpildītāja norādītajā 

kontā kredītiestādē. 

 

4. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

4.1. Pušu kontaktpersonas ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir (norādīt amatu,vārdu, uzvārdu, 

telefona numuru, e-pasta adresi). 

4.1.1. No Pasūtītāja puses: 

____________, tālr.__________, fakss _________, e- pasts _________. 

4.1.2. No Izpildītāja puses: 

              ____________, tālr.__________, fakss _________, e- pasts _________. 

4.2. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par kontaktpersonas nomaiņu. 

Rakstiski paziņoto kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

 

5. CITI NOTEIKUMI 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, ir jārisina saskaņā ar Vienošanos. 

5.3. Līguma grozījumu veikšana ir pieļaujama tikai pēc atbilstošu grozījumu veikšanas Vienošanās. 

Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstiski un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas 

abas Puses. 

5.4. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, kredītiestādes vai citu rekvizītu 

izmaiņām. 

5.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja. 

 

 

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

PASŪTĪTĀJS:      IZPILDĪTĀJS: 

Liepājas pilsētas pašvaldības                NOSAUKUMS  

iestāde “Kultūras pārvalde”  

(struktūrvienība _________)     
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PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS pie LĪGUMA Nr. ___ 

 

 

Liepāja,                201_.gada ______________ 

 

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” 

(struktūrvienība_____________________), kuru pārstāv tās 

vadītājs/direktors_________________________________, kas darbojas uz Nolikuma pamata, 

pieņem, bet  _____________ tās ______________ personā, kurš darbojas uz __________ 

pamata nodod: 

 

• nodrošināta skatuves, skaņas, gaismu un video tehniku pasākumam (nosaukums un 

laiks) 

 

• pakalpojuma kvalitāte ir atbilstoša vispārpieņemtajām prasībām un abām Pusēm 

zināma. 

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības      ____________ 

iestāde “Kultūras pārvalde” 

(struktūrvienība_________) 

 

____________________       V.UZVĀRDS 

 


