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Līgums Nr. 3-2/1 
 

Jelgavā, 

                   2019.gada 04.janvārī 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: 

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, 

kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, 

valdes loceklis Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts 

“Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko 

iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI, 

4.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – reklāmas 

izvietošanu preses izdevumos: Laikraksta Diena pielikumā Kdi - Kultūras Diena un 

Izklaide, un interneta portālos: www.aluksniesiem.lv, www.dzirkstele.lv, 

www.ziemellatvija.lv, www.staburags.lv, www.zz.lv, www.bauskasdzive.lv, 

www.rekurzeme.lv (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehnisko 

specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu, 2.pielikumu –Finanšu piedāvājumu, kas ir 

neatņemamas Līguma sastāvdaļas.. 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumiem 12 mēnešus no 

līguma noslēgšanas brīža; 

2.1.2. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

2.1.3. veikt reklāmas vietu un laiku rezervēšanu Pasūtītāja reklāmai un Pasūtītāja 

iesniegtās vizuālās reklāmas izplatīšanu, veikt iespieddarbus, izmantojot 

preses izdevuma tehniskos līdzekļus; 

2.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam. Aktu 

sagatavo Izpildītājs. 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama Darbu veikšanai, Izpildītāja noteiktā termiņā: 14 dienas pirms 

reklāmas izvietošanas; 

http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.dzirkstele.lv/
http://www.ziemellatvija.lv/
http://www.staburags.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.bauskasdzive.lv/
http://www.rekurzeme.lv/
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2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst 

Līguma nosacījumiem; 

2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

Izpildītājs.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam 

nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 4 (četri) daļai tiek noteikta EUR 1680,00 

(viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja 

pienākums nav samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma 

darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un 

nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam, pamatojoties uz vienību līgumcenām, 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Izpildītājs Pasūtītājam var 

piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts Finanšu 

piedāvājumā. 

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma 

ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu 

piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts 

attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 

nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līguma 

summas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas.  
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5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, 

samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle 

komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru 

kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas. 

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst iepirkumā un Līgumā noteiktajām prasībām,  

Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un 

jāiesniedz Pasūtītājam labojumi. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas 

Līguma izpildes laikā no otras Puses. 

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek 

izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgumu var grozīt vai lauzt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to informējot Izpildītāju ierakstītā pasta 

sūtījumā. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās konkrēto Darbu līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai 

par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 

noticis nepārvaramas varas rezultātā, vai līguma izpildi ierobežo izmaiņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

6.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto 

termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

6.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

 

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Reinis Dāvis Reimanis, tālr. 

63023461. 

7.2.Izpildītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Romāns Saulītis, tālr. 67326314. 

7.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz  3 (trīs) lapām un 2 pielikumiem kopā uz 

9 (deviņi) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 
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1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 2 (divi) lapām; 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām. 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  

LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

    /Mintauts Buškevics/ 

 

 

 

 

 

 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr.3-2/2 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 04. janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA Kuvera Pluss, adrese: Dārzaugļu iela 1-111,Rīga,LV-1012, valdes priekšsēdētājs Zakss 

Ričards , kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā 

saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un iepirkuma, ar identifikācijas 

ID Nr. JPD2018/156/MI, 14.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - 

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “European Hit Radio”, 12 (divpadsmit) mēnešus no 

līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

sabine@kuveraplus.lv, vai telefoniski 26143362. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 
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nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājsir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 14 (četrpadsmit) daļai tiek noteikta EUR 1680,00 (viens 

tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav 

samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto 

Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā 

Līguma plānotā summa var tikt pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 7 (septiņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 2 (divi) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2  (divi) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Kuvera Pluss 

Reģ.Nr.40003763682 

Dārzaugļu iela 1-111, Rīga, LV-1012 

Banka: A/S “Swedbank” 

Konts: LV42HABA0551010772372 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

/Ričards Zakss/ 
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Līgums Nr.3-2/3 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 04. janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA Kuvera Pluss, adrese: Dārzaugļu iela 1-111,Rīga,LV-1012, valdes priekšsēdētājs Zakss 

Ričards , kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā 

saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un iepirkuma, ar identifikācijas 

ID Nr. JPD2018/156/MI, 15.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - 

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “Krievijas Hiti”, 12 (divpadsmit) mēnešus no 

līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

sabine@kuveraplus.lv, vai telefoniski 26143362. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 



2 

 

nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājsir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 15 (piecpadsmit) daļai tiek noteikta EUR 1680,00 (viens 

tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav 

samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto 

Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā 

Līguma plānotā summa var tikt pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 7 (septiņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 2 (divi) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2  (divi) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Kuvera Pluss 

Reģ.Nr.40003763682 

Dārzaugļu iela 1-111, Rīga, LV-1012 

Banka: A/S “Swedbank” 

Konts: LV42HABA0551010772372 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

/Ričards Zakss/ 
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Līgums Nr.3-2/4 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 04. janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA Radio Skonto Kurzeme, adrese: Graudu iela 27/29-2,Liepāja,LV-3401, valdes locekle Baiba 

Ābele , kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā 

saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un iepirkuma, ar identifikācijas 

ID Nr. JPD2018/156/MI, 17.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - 

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “Radio Skonto”, 12 (divpadsmit) mēnešus no 

līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

ilze@radioskonto.lv, vai telefoniski 67388050. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 
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nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājsir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 17 (septiņpadsmit) daļai tiek noteikta EUR 420,00 (četri 

simti divdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt Pretendentam 

visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc 

vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 6 (seši) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 1 (viens) lapas;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2  (divi) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Radio Skonto Kurzeme  

Reģ.Nr.42103038113 

Graudu iela 27/29-2, Liepāja, LV-3401 

 

 

 

 

 

 

   __________________  

/Baiba Ābele/ 
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Līgums Nr. 3-2/5 
 

Jelgavā, 

                   2019.gada 07.janvārī 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: 

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, 

kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

Akciju Sabiedrība “Latvijas mediji”, reģ.Nr.40103027253, adrese: Dzirnavu iela 

23, Rīga, LV-1010, tā valdes priekšsēdētāja Guntara Kļavinska personā, kurš rīkojas 

uz Statūtu pamata, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā saukti 

Puses, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI iepirkuma 1.daļas  rezultātiem, savā starpā 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – reklāmas 

izvietošanu preses izdevumos: “Latvijas Avīze”, “Praktiskais Latvietis”, “Mājas 

Viesis”, “Planētas noslēpumi” (latviešu un lietuviešu valodā), “Sējas un Ražas 

Avīze”, laikrakstā “Zemgales Ziņas”,  informācijas izvietošanu laikraksta interneta 

vietnē www.la.lv un informācijas publicēšanu laikraksta “Latvijas Avīze” pielikumā 

“Nedēļa kabatā” (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehnisko 

specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu, 2.pielikumu –Finanšu piedāvājumu, kas ir 

neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumiem 12 mēnešus no 

līguma noslēgšanas brīža; 

2.1.2. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

2.1.3. veikt reklāmas vietu un laiku rezervēšanu Pasūtītāja reklāmai un Pasūtītāja 

iesniegtās vizuālās reklāmas izplatīšanu, veikt iespieddarbus, izmantojot 

preses izdevuma tehniskos līdzekļus; 

2.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam. Aktu 

sagatavo Izpildītājs. 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

http://www.la.lv/
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2.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama Darbu veikšanai, Izpildītāja noteiktā termiņā: 14 dienas pirms 

reklāmas izvietošanas; 

2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst 

Līguma nosacījumiem; 

2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

Izpildītājs.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam 

nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 1 (viens) daļai tiek noteikta EUR 4200,00 

(četri tūkstoši divi simti euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav 

samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, 

izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un nepieciešamības. Līguma 

darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt pārsniegta. 

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam, pamatojoties uz vienību līgumcenām, 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Izpildītājs Pasūtītājam var 

piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts Finanšu 

piedāvājumā. 

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma 

ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu 

piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts 

attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 

nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līguma 

summas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 
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savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas.  

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, 

samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle 

komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru 

kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas. 

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst iepirkumā un Līgumā noteiktajām prasībām,  

Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un 

jāiesniedz Pasūtītājam labojumi. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas 

Līguma izpildes laikā no otras Puses. 

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek 

izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgumu var grozīt vai lauzt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to informējot Izpildītāju ierakstītā pasta 

sūtījumā. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās konkrēto Darbu līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai 

par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 

noticis nepārvaramas varas rezultātā, vai līguma izpildi ierobežo izmaiņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

6.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto 

termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

6.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

 

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Reinis Dāvis Reimanis, tālr. 

63023461. 

7.2.Izpildītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Mudīte Krūmiņa, tālr. 67096361. 

7.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 
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7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četri) lapām un 2 pielikumiem kopā uz 

12 (divpadsmit) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 4 (četri) lapām; 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 4 (četri) lapām. 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  

LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

    /Mintauts Buškevics/ 

 

 

 

 

 

 

Akciju Sabiedrība “Latvijas mediji” 

Reģ.Nr.40103027253 

Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas fil. 

Konts: LV94NDEA0000082853738 

Kods: NDEALV2X 

 

 

 

 

__________________  

/Guntars Kļavinskis/ 
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Līgums Nr. 3-2/6 
 

Jelgavā, 

                   2019.gada 07.janvārī 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: 

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, 

kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

Akciju Sabiedrība “Latvijas mediji”, reģ.Nr.40103027253, adrese: Dzirnavu iela 

23, Rīga, LV-1010, tā valdes priekšsēdētāja Guntara Kļavinska personā, kurš rīkojas 

uz Statūtu pamata, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā saukti 

Puses, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI iepirkuma 2.daļas  rezultātiem, savā starpā 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – reklāmas 

izvietošanu preses izdevumu kalendāros: “Praktiskais Latvietis pārliekamais 

kalendārs”, “Medības pārliekamais kalendārs”, “Sējas un Ražas Pārliekamais 

kalendārs”, “Dārzkopja Padomnieks” (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 

1.pielikumu – Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu, 2.pielikumu –Finanšu 

piedāvājumu, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumiem 12 mēnešus no 

līguma noslēgšanas brīža; 

2.1.2. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

2.1.3. veikt reklāmas vietu un laiku rezervēšanu Pasūtītāja reklāmai un Pasūtītāja 

iesniegtās vizuālās reklāmas izplatīšanu, veikt iespieddarbus, izmantojot 

preses izdevuma tehniskos līdzekļus; 

2.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam. Aktu 

sagatavo Izpildītājs. 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama Darbu veikšanai, Izpildītāja noteiktā termiņā: 14 dienas pirms 

reklāmas izvietošanas; 
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2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst 

Līguma nosacījumiem; 

2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

Izpildītājs.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam 

nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 2 (divi) daļai tiek noteikta EUR 840,00 (astoņi 

simti četrdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav 

samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, 

izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un nepieciešamības. Līguma 

darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt pārsniegta. 

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam, pamatojoties uz vienību līgumcenām, 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Izpildītājs Pasūtītājam var 

piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts Finanšu 

piedāvājumā. 

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma 

ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu 

piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts 

attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 

nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līguma 

summas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas.  

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, 
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samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle 

komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru 

kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas. 

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst iepirkumā un Līgumā noteiktajām prasībām,  

Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un 

jāiesniedz Pasūtītājam labojumi. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas 

Līguma izpildes laikā no otras Puses. 

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek 

izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgumu var grozīt vai lauzt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to informējot Izpildītāju ierakstītā pasta 

sūtījumā. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās konkrēto Darbu līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai 

par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 

noticis nepārvaramas varas rezultātā, vai līguma izpildi ierobežo izmaiņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

6.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto 

termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

6.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

 

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Reinis Dāvis Reimanis, tālr. 

63023461. 

7.2.Izpildītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Mudīte Krūmiņa, tālr. 67096361. 

7.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četri) lapām un 2 pielikumiem kopā uz 

12 (divpadsmit) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 4 (četri) lapām; 
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2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 4 (četri) lapām. 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  

LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

    /Mintauts Buškevics/ 

 

 

 

 

 

 

Akciju Sabiedrība “Latvijas mediji” 

Reģ.Nr.40103027253 

Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas fil. 

Konts: LV94NDEA0000082853738 

Kods: NDEALV2X 

 

 

 

 

__________________  

/Guntars Kļavinskis/ 
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Līgums Nr. 3-2/7 
 

Jelgavā, 

                   2019.gada 07.janvārī 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: 

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, 

kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, 

valdes loceklis Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts 

“Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko 

iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI 

iepirkuma 3.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – reklāmas 

izvietošanu preses izdevumos: žurnālā “Ieva”, žurnālā “Privātā dzīve” (turpmāk – 

Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehnisko specifikāciju/Tehnisko 

piedāvājumu, 2.pielikumu –Finanšu piedāvājumu, kas ir neatņemamas Līguma 

sastāvdaļas. 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumiem 12 mēnešus no 

līguma noslēgšanas brīža; 

2.1.2. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

2.1.3. veikt reklāmas vietu un laiku rezervēšanu Pasūtītāja reklāmai un Pasūtītāja 

iesniegtās vizuālās reklāmas izplatīšanu, veikt iespieddarbus, izmantojot 

preses izdevuma tehniskos līdzekļus; 

2.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam. Aktu 

sagatavo Izpildītājs. 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama Darbu veikšanai, Izpildītāja noteiktā termiņā: 14 dienas pirms 

reklāmas izvietošanas; 

2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst 

Līguma nosacījumiem; 
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2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

Izpildītājs.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam 

nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 3 (trīs) daļai tiek noteikta EUR 1680,00 (viens 

tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja 

pienākums nav samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma 

darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un 

nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam, pamatojoties uz vienību līgumcenām, 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Izpildītājs Pasūtītājam var 

piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts Finanšu 

piedāvājumā. 

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma 

ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu 

piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts 

attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 

nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līguma 

summas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas.  

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, 

samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle 
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komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru 

kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas. 

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst iepirkumā un Līgumā noteiktajām prasībām,  

Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un 

jāiesniedz Pasūtītājam labojumi. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas 

Līguma izpildes laikā no otras Puses. 

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek 

izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgumu var grozīt vai lauzt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to informējot Izpildītāju ierakstītā pasta 

sūtījumā. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās konkrēto Darbu līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai 

par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 

noticis nepārvaramas varas rezultātā, vai līguma izpildi ierobežo izmaiņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

6.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto 

termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

6.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

 

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Reinis Dāvis Reimanis, tālr. 

63023461. 

7.2.Izpildītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Romāns Saulītis, tālr. 67326314. 

7.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četri) lapām un 2 pielikumiem kopā uz 

9 (deviņi) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 2 (divi) lapām; 
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2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām. 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  

LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

    /Mintauts Buškevics/ 

 

 

 

 

 

 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr.3-2/8 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 07 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, valdes loceklis 

Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi 

kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI iepirkuma 7.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) pārraidīšanai televīzijas kanālā “LNT”, 12 (divpadsmit) 

mēnešus no līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  

finanšu piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 
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romans@media-house.lv, tālr. 26482547. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam nosūta 

materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 7 (septiņi) daļai tiek noteikta EUR 8400,00 (astoņi tūkstoši 

četri simti euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt Pretendentam visu 

Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc 

vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi televīzijā, kas 

noteiktas Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. 

Izpildītājs Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 9 (deviņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr.3-2/9 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 07 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, valdes loceklis 

Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi 

kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI iepirkuma 8.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) pārraidīšanai televīzijas kanālā “TV3”, 12 (divpadsmit) 

mēnešus no līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  

finanšu piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 
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romans@media-house.lv, vai telefoniski 26482547. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 

nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 8 (astoņi) daļai tiek noteikta EUR 8400,00 (astoņi tūkstoši 

četri simti euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt Pretendentam visu 

Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc 

vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi televīzijā, kas 

noteiktas Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. 

Izpildītājs Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 9 (deviņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/  
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Līgums Nr.3-2/10 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 07 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, valdes loceklis 

Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi 

kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI iepirkuma 9.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) pārraidīšanai televīzijas kanālā “3+” 12 (divpadsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

romans@media-house.lv, vai telefoniski 26482547. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 

mailto:romans@media-house.lv
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nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.  Līguma plānotā summa iepirkuma 9 (deviņi) daļai tiek noteikta EUR 4200,00 (četri tūkstoši 

divi simti euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt Pretendentam visu 

Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc 

vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi televīzijā, kas 

noteiktas Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. 

Izpildītājs Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 9 (deviņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/  
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Līgums Nr.3-2/11 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 07 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

AS “Kurzemes Radio”, reģ.Nr.41203007892, adrese: Pilsētas laukums 4A, Kuldīga, LV-3301, 

valdes loceklis Čeporjus Edgars, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no 

otras puses, un abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  

iepirkuma, ar identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI iepirkuma 11.daļas  rezultātiem, savā starpā 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “Kurzemes Radio”, 12 (divpadsmit) mēnešus no 

līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

reklama@kurzemesradio.lv, vai telefoniski 26513678. Pa e-pastu Pasūtītājs 

mailto:reklama@kurzemesradio.lv
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Izpildītājam nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos 

izmēros un formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji 

tiekas klātienē, lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par 

pieņemtu tad, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma 

saņemšanu (saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.  Līguma plānotā summa iepirkuma 11 (vienpadsmit) daļai tiek noteikta EUR 2100,00 (divi 

tūkstoši viens simts euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt 

Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta 

pakalpojumus pēc vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā 

summa var tikt pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 9 (deviņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

AS Kurzemes Radio 

Reģ.,Nr.41203007892 

Pilsētas laukums 4A, Kuldīga, LV-3301 

Banka: A/S “SEB”  

Konts: LV05UNLA0011003467509 

Kods: UNLALV2X 

 

 

 

   __________________  

        /Edgars Čeporjus/ 
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Līgums Nr.3-2/12 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 07 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, valdes loceklis 

Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi 

kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI, 12.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “Radio SWH”, 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

romans@media-house.lv, vai telefoniski 26482547. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 

mailto:romans@media-house.lv
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nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.  Līguma plānotā summa iepirkuma 12 (divpadsmit) daļai tiek noteikta EUR 420,00 (četri 

simti divdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt Pretendentam 

visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc 

vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 9 (deviņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr.3-2/13 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 07 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, valdes loceklis 

Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi 

kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI, 13.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “STAR FM”, 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

romans@media-house.lv, vai telefoniski 26482547. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 

mailto:romans@media-house.lv
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nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.  Līguma plānotā summa iepirkuma 13 (trīspadsmit) daļai tiek noteikta EUR 1680,00 (viens  

tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav 

samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto 

Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā 

Līguma plānotā summa var tikt pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 9 (deviņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr. 3-2/14 
 

Jelgavā, 

                   2019.gada 15.janvārī 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: 

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, 

kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, 

valdes loceklis Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts 

“Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko 

iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI, 

5.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – reklāmas 

izvietošanu interneta portālos: www.delfi.lv, www.rus.tvnet.lv, www.tvnet.lv, 

www.apollo.lv, www.skaties.lv, www.inbox.lv, www.kasjauns.lv (turpmāk – Darbi) 

saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu, 

2.pielikumu –Finanšu piedāvājumu, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumiem 12 mēnešus no 

līguma noslēgšanas brīža; 

2.1.2. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

2.1.3. veikt reklāmas vietu un laiku rezervēšanu Pasūtītāja reklāmai un Pasūtītāja 

iesniegtās vizuālās reklāmas izplatīšanu, veikt iespieddarbus, izmantojot 

preses izdevuma tehniskos līdzekļus; 

2.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam. Aktu 

sagatavo Izpildītājs. 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama Darbu veikšanai, Izpildītāja noteiktā termiņā: 14 dienas pirms 

reklāmas izvietošanas; 

http://www.delfi.lv/
http://www.rus.tvnet.lv/
http://www.tvnet.lv/
http://www.apollo.lv/
http://www.skaties.lv/
http://www.inbox.lv/
http://www.kasjauns.lv/
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2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst 

Līguma nosacījumiem; 

2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

Izpildītājs.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam 

nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 5 (pieci) daļai tiek noteikta EUR 1250,00 

(viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja 

pienākums nav samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma 

darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un 

nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam, pamatojoties uz vienību līgumcenām, 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Izpildītājs Pasūtītājam var 

piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts Finanšu 

piedāvājumā. 

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma 

ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu 

piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts 

attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 

nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līguma 

summas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas.  
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5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, 

samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle 

komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru 

kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas. 

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst iepirkumā un Līgumā noteiktajām prasībām,  

Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un 

jāiesniedz Pasūtītājam labojumi. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas 

Līguma izpildes laikā no otras Puses. 

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek 

izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgumu var grozīt vai lauzt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to informējot Izpildītāju ierakstītā pasta 

sūtījumā. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās konkrēto Darbu līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai 

par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 

noticis nepārvaramas varas rezultātā, vai līguma izpildi ierobežo izmaiņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

6.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto 

termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

6.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

 

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Reinis Dāvis Reimanis, tālr. 

63023461. 

7.2.Izpildītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Romāns Saulītis, tālr. 67326314. 

7.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz  4 (četri) lapām un 2 pielikumiem kopā 

uz 9 (deviņi) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 
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1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām; 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divi) lapām. 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  

LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

    /Mintauts Buškevics/ 

 

 

 

 

 

 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr.3-2/15 

 
Jelgavā,                                                                                    2019.gada 15 janvārī 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona 

iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Media House”, reģ.Nr.40003229368, adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010, valdes loceklis 

Domas Uselis, kurš rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi 

kopā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar 

identifikācijas ID Nr.JPD2018/156/MI, 16.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar raidlaiku Pasūtītāja 

sagatavoto reklāmu (reklāma) radiostacijā “EHR Superhits”, 12 (divpadsmit) mēnešus no 

līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1),  finanšu 

piedāvājumu/tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2) kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu 

par vienas sekundes pārraidi, kas ir saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam 

un ir Līguma pielikumā Nr.2, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

2.1.2.  veikt Pasūtītāja sagatavotās reklāmas pārraidi saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu; 

2.1.3. iepazīstināt  Pasūtītāju ar tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami reklāmas 

kvalitatīvai pārraidei. 

2.2. Reklāmas izvietošanas grafiku  Pasūtītājs ar Izpildītāju kopīgi izveido ne vēlāk kā 4 (četras) 

darba dienas pirms paredzētās reklāmas pārraidīšanas. 

2.3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ vai regulējošo organizāciju lēmumu rezultātā Pasūtītāja 

reklāmas pārraidīšanas laiks un/vai vieta tiek mainīta, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, 

rakstiski vienojoties par citu līdzvērtīgu reklāmas pārraidīšanas laiku un/vai vietu pēc 

apstiprinātās cenas. 

2.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ pārraidāmā Pasūtītāja  reklāmā ir novirzes no satura vai 

informācijas apjoma, izņemot, ja Izpildītājam jānodrošina normatīvo aktu vai regulējošo 

iestāžu ieteikumu ievērošana, vai reklāma vispār nav pārraidīta, Izpildītājs rakstveidā 

vienojoties ar Pasūtītāju, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to pārraida 

bez maksas saskaņā ar Izpildītāja piedāvāto cenu. 

2.5. Izpildītājam ir tiesības atteikties demonstrēt reklāmu, ja: 

2.5.1. tā saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.5.2. reklāmas ieraksta sliktā kvalitāte neļauj to izplatīt programmas parastajā kvalitātē; 

2.5.3. reklāma satur gramatiskas un/vai stilistiskas kļūdas, izņemot gadījumus, kuri ir 

īpaši atrunāti ar Izpildītāju. 

2.6. Pasūtītājs apņemas: 

2.6.1. iesniegt saskaņošanai Izpildītājam reklāmas pārraidīšanas grafiku pa e-pastu 

romans@media-house.lv, vai telefoniski 26482547. Pa e-pastu Pasūtītājs Izpildītājam 

mailto:romans@media-house.lv
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nosūta materiālus, kas ir brīvi atverami un pielāgojami nepieciešamajos izmēros un 

formātos. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji tiekas klātienē, 

lai precīzi formulētu uzdevumu. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu 

(saņemts, datums); 

2.6.2. uzņemties pilnu atbildību par reklāmas saturu, tai skaitā par to tehnisko kvalitāti un 

Latvijas Republikas autortiesību un normu ievērošanu; veikt apmaksu par reklāmas 

izvietošanu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

2.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atceļ reklāmas pārraidīšanu saskaņā ar iepriekš pasūtīto un saskaņoto 

reklāmas pārraidīšanas grafiku mazāk par 2 (divām) darba dienām pirms paredzētās reklāmas 

pārraidīšanas laika, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sedz izdevumus 10% (desmit 

procenti) apmērā no pārraidāmās reklāmas pārraidīšanas, kas minēta saskaņotajā reklāmas 

pārraidīšanas grafikā. 

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Izpildītāja līgumsaistību izpildi, visas pretenzijas 

attiecībā uz reklāmas pārraidīšanas savlaicīgumu vai nepienācīgu kvalitāti, Pasūtītājam jāceļ 

20 (divdesdesmit) darba dienu laikā no reklāmas pārraidīšanas laika. 

2.9. Gadījumā, ja Līguma 2.8. punktā minētajā laika posmā Pasūtītājs neceļ pretenzijas pret 

Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis pilnībā un pienācīgā kārtā. 

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līdzvērtīgu reklāmu pārraides laiku, to 

saskaņojot ar Pasūtītāju, par katru gadījumu, ka tiek mainīts reklāmas pārraidīšanas laiks bez 

Pasūtītāja piekrišanas, reklāmas tiek pārraidītas ar vairāk nekā 20 minūšu nobīdi no laika,  kas 

norādīts grafikā, materiāls netiek pārraidīts, tas tiek pārraidīts nekvalitatīvi vai nepilnā 

apjomā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 16 (sešpadsmit) daļai tiek noteikta EUR 840,00 (astoņi  

simti četrdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja pienākums nav samaksāt Pretendentam 

visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc 

vajadzības un nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

3.2. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma 1.1.punktā minēto reklāmu pārraidīšanu tiek 

aprēķināta pēc Izpildītāja piedāvātajām cenām par vienas sekundes pārraidi radio, kas noteiktas 

Līguma Pielikumā nr.2, kā arī saskaņā ar Pušu apstiprināto reklāmas pārraižu grafiku. Izpildītājs 

Pasūtītājam var piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts finanšu 

piedāvājumā.  

3.3.  Pasūtītājs veic samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar finanšu piedāvājumu un 

Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. Aktu sagatavo Izpildītājs. 

3.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu līguma summas par katru pārkāpuma 

dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no kopējās konkrēto darbu līguma summas.  
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4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas un/vai līdz iepirkumā un līguma 3.1.punktā noteiktās maksimālās Līguma 

summas sasniegšanai. 

4.2. Puses atbild par savu saistību izpildi tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Katra Puse ir 

atbildīga par šī Līguma saistību nepildīšanu un ar to radītajiem zaudējumiem otrai Pusei. 

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai to pārkāpj, ir risināma 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4.4. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma noteikumus, par to savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 

4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīgs 

izpildījums nav bijis iespējams no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (kā, piemēram, dabas 

stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kuras nebija 

iespējams paredzēt Līguma parakstīšanas brīdī. 

4.6. Līguma pielikumi un papildinājumi stājas spēkā ar to brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

Pielikumi un papildinājumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par neatņemamām 

sastāvdaļām.  

4.7. Līgums sastādīts uz 8 (astoņi) lapām divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem un glabā pa vienam eksemplāram.;’ 

4.8. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 2 (trīs) lapām;  

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3  (trīs) lapām.   

 

5. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

/Mintauts Buškevics/ 

SIA Media House 

Reģ.,Nr.40003229368 

Stabu iela 10, Rīga, LV-1010 

Banka: A/S “Swedbank”  

Konts: LV10HABA0001408031480 

Kods: HABALV22 

 

 

 

   __________________  

        /Domas Uselis/ 
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Līgums Nr. 3-2/16 
 

Jelgavā, 

                   2019.gada 15.janvārī 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: 

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, 

kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un  

SIA “Alpha Baltic Media”, reģ.Nr.40103170420, adrese: Stabu iela 19-21, Rīga, 

LV-1011, valdes priekšsēdētājs Lauris Špillers, kurš rīkojas uz Statūtu pamata 

turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, un abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz 

Publisko iepirkuma likuma 9.pantu un  iepirkuma, ar identifikācijas ID 

Nr.JPD2018/156/MI, 6.daļas  rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - 

Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – reklāmas 

izvietošanu interneta sociālajos tīklos: www.draugiem.lv, www.facebook.com, 

www.youtube.com  (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehnisko 

specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu, 2.pielikumu –Finanšu piedāvājumu, kas ir 

neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumiem 12 mēnešus no 

līguma noslēgšanas brīža; 

2.1.2. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

2.1.3. veikt reklāmas vietu un laiku rezervēšanu Pasūtītāja reklāmai un Pasūtītāja 

iesniegtās vizuālās reklāmas izplatīšanu, veikt iespieddarbus, izmantojot 

preses izdevuma tehniskos līdzekļus; 

2.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku; 

2.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.7. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam. Aktu 

sagatavo Izpildītājs. 

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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2.2.1. sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas 

nepieciešama Darbu veikšanai, Izpildītāja noteiktā termiņā: 14 dienas pirms 

reklāmas izvietošanas; 

2.2.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst 

Līguma nosacījumiem; 

2.2.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

Izpildītājs.  

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam 

nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma plānotā summa iepirkuma 6 (seši) daļai tiek noteikta EUR 1680,00 (viens 

tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 00 centi) neieskaitot PVN. Pasūtītāja 

pienākums nav samaksāt Pretendentam visu Līguma summu. Pasūtītājs līguma 

darbības termiņā, izmanto Pretendenta pakalpojumus pēc vajadzības un 

nepieciešamības. Līguma darbības termiņā laikā Līguma plānotā summa var tikt 

pārsniegta. 

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam, pamatojoties uz vienību līgumcenām, 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Izpildītājs Pasūtītājam var 

piemērot par pakalpojuma vienību mazāku cenu nekā norādīts Finanšu 

piedāvājumā. 

4.3. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma 

ietvaros.  

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu 

piedāvājumu un Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

4.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts 

attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 

nosacījumiem.  

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līguma 
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summas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas.  

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, 

samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,05% (nulle 

komats nulle pieci procenti) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru 

kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 5% (piecus procentus) no kopējās 

konkrēto Darbu līguma summas. 

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst iepirkumā un Līgumā noteiktajām prasībām,  

Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un 

jāiesniedz Pasūtītājam labojumi. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

5.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas 

Līguma izpildes laikā no otras Puses. 

5.8. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek 

izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpasdsmit) mēnešus 

no līguma noslēgšanas dienas. 

6.2. Līgumu var grozīt vai lauzt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to informējot Izpildītāju ierakstītā pasta 

sūtījumā. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās konkrēto Darbu līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai 

par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas 

noticis nepārvaramas varas rezultātā, vai līguma izpildi ierobežo izmaiņas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

6.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto 

termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 

6.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

7. CITI NOSACĪJUMI 

 

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Reinis Dāvis Reimanis, tālr. 

63023461. 

7.2.Izpildītāja kontaktpersona par Darbu izpildi ir Lauris Špillers, tālr. 29256332. 

7.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 
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7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz  3 (trīs) lapām un 2 pielikumiem kopā uz 

9 (deviņi) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums uz 2 (divi) lapām; 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām. 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Kultūra”  

Reģ.Nr.90001282471 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā,  

LV – 3001 

Banka: A/S “SEB banka”  

Konts: LV29UNLA0050001026977 

Kods: UNLALV2X008 

 

 

   __________________  

    /Mintauts Buškevics/ 

 

 

 

 

 

 

SIA Alpha Baltic Media 

Reģ.,Nr.40103170420 

Stabu iela 19-21, Rīga, LV-1011 

Banka: AS Luminor Bank  

Konts: LV60NDEA0000085195736 

Kods: NDEALV2X 

 

 

 

 

   __________________  

        /Lauris Špillers/ 
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	6_Latvijas_mediji 2.daļa
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