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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. CFI/L-21-060 

Rīgā,  Datums skatāms laika zīmogā 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tā direktora vietnieka Andra 

Anspoka personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2021.gada 14.jūnija rīkojumu Nr.: 205-p21, turpmāk šī līguma tekstā 

saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA VIDES FILMU STUDIJA, kuru atbilstoši statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Uldis Cekulis, 

turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses,  

turpmāk katrs atsevišķi saukts arī Puse un abi kopā saukti Puses, 

Pamatojoties uz: 

(A) Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētu LU CFI iepirkumu “Videofilmas 

izstrādes pakalpojums”, ID Nr. LU CFI 2021/16, turpmāk tekstā – Iepirkums, kurā Izpildītājs 

iesniedza Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu; 

(B) LU CFI iepirkumu komisijas 2021.gada 21.jūnija lēmumu par pakalpojuma līguma izpildes 

tiesību piešķiršanu Izpildītājam; 

Noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem intelektuālajiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem apņemas 

veikt divu video filmu izstrādi (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Līgumam, tai skaitā Līguma pielikumiem. 

1.2. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei 

(turpmāk – neparedzēti izdevumi), uzņemas Izpildītājs. 

1.3. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, 

uzņemas Pasūtītājs, tikai gadījumos, ja: 

1.3.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, 

kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 

1.3.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot 

līguma priekšmetu vai Līguma objektu; 

 

1.3.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu, iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti 

neparedzētie darbi. 

 

2. Pušu savstarpējie apliecinājumi 

2.1. Puses vienojas par šādu kvalitatīvi sniegtā Pakalpojuma definīciju: „Kvalitatīvi sniegts Pakalpojums – 

darbi izpildīti atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam apjomam, kārtībai un termiņiem”. 

2.2. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu Līgumu, kā arī tām nav 

zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties 

Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. 

Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī 

citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus. 
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2.4. Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti Līguma izpildē, ir 

iepazīstināti ar noteikumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas. 

2.5. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu sniegs rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. Izpildītājs apņemas novērst 

jebkuru neatbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un tā Tehniskajam piedāvājumam, pēc attiecīgā 

paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

2.6. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildīšanu vai tā nepienācīgu izpildīšanu. 

3. Pakalpojuma sniegšana un nodevumu pieņemšanas – nodošanas kārtība 

3.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums Nr. 1), Tehnisko piedāvājumu 

(pielikums Nr. 2) un Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr. 3). 

3.2. Pakalpojums tiek sniegts Līguma 1. pielikumā norādītajos termiņos, ievērojot Līguma 1. pielikumā 

noteiktos darba uzdevumus/nodevumus (turpmāk katrs atsevišķi – Nodevums, kopā – Nodevumi) un to 

izpildes termiņus, kas pirms Līguma noslēgšanas tiek saskaņoti ar Pasūtītāju, paredzot termiņos arī 

Pasūtītāja saskaņojumiem nepieciešamo laiku un Līguma izpildē iesaistīto Pasūtītāja darbinieku 

atvaļinājumus. 

3.3. Pasūtītājs ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra Nodevuma saņemšanas pārbauda tā 

atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām, tai skaitā,  Līguma 1.pielikumā noteiktās prasības. Pasūtītājs, 

iepriekš elektroniski paziņojot Izpildītājam, var pagarināt Nodevuma atbilstības pārbaudes laiku līdz 20 

(divdesmit) darba dienām pēc tā saņemšanas, ja Nodevuma apjoma vai citu objektīvu iemeslu dēļ 

Pasūtītājs nevar ievērot 10 (desmit) darba dienu termiņu. 

3.4. Ja Izpildītāja iesniegtais Nodevums atbilst Līguma prasībām, Pasūtītājs elektroniski apstiprina 

Nodevumu. 

3.5. Pēc Pasūtītāja elektroniskā apstiprinājuma saņemšanas par attiecīgo Nodevumu, Izpildītājs 5 (piecu) 

darba dienu laikā 2 (divos) eksemplāros iesniedz parakstīšanai Pasūtītājam  nodošanas–pieņemšanas aktu  

(turpmāk – Akts), ar kuru tiek pieņemts attiecīgais Nodevums un Izpildītājs nodot Pasūtītājam mantiskās 

autortiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

3.6. Darba sanāksmju skaits ar Pakalpojumā iesaistītajām pusēm Nodevumu izstrādes laikā nav ierobežots 

un tiek noteikts, rodoties nepieciešamībai. 

3.7. Izpildītājs pēc apstiprinātā Nodevuma par kuru ir paredzēta samaksa, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

maksājuma rēķinu kopā ar Aktu. Rēķins iesniedzams tikai par to attiecīgajā maksājumā ietverto 

Nodevumu, kuru Izpildītājs ir izpildījis (pabeidzis). 

3.8. Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta un rēķina saņemšanas ir tiesīga 

pārbaudīt to atbilstību Līguma nosacījumiem. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta un rēķina 

saņemšanas neinformē Izpildītāju, tad uzskatāms, ka Akts un rēķins ir saskaņots. 

3.9. Nodevums tiek uzskatīts par izpildītu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir to, un abas puses ir 

parakstījušas Aktu par attiecīgo Nodevumu. 

3.10. Pēc attiecīgā maksājuma veikšanas, Nodevumi kļūst par Pasūtītāja īpašumu saskaņā ar Līgumā 

ietvertajiem nosacījumiem. 

3.11. Ja Nodevuma pārbaudes laikā tiek konstatēta iesniegtā Nodevuma neatbilstība Līguma nosacījumiem 

un/ vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, Pasūtītājs elektroniski izsaka Izpildītājam pretenziju, 

norādot uz konstatētajiem trūkumiem. Pasūtītājs nosaka trūkumu novēršanas termiņu, kas nevar būt 

garāks par 7 (septiņām) darba dienām, tai skaitā, ievērojot  Tehniskās specifikācijas Nodevumu izpildes 

termiņus. Pēc trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā Nodevuma atkārtota pārbaude, ievērojot Līguma 

3.3. – 3.4.apakšpunkta noteikumus. Pasūtītājam ir tiesības sastādīt trūkumu aktu. 

3.12. Ja pēc Līguma 3.11.apakšpunktā norādītā Nodevuma atkārtotas saņemšanas Pasūtītājs konstatē, ka 

Izpildītājs nav novērsis norādītos trūkumus vai konstatē citas Nodevuma neatbilstības Līguma 

noteikumiem, kā arī, ja Izpildītājs neiesniedz Nodevumu atkārtotai pārbaudei noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka norādītie trūkumi nav novērsti, tas var 

atteikties no Nodevuma pieņemšanas. 

3.13. Visus trūkumus, kurus Pasūtītājs konstatē Izpildītāja sniegtajā Nodevumā, Izpildītājs novērš uz sava 

rēķina. Pasūtītājs neatlīdzina izdevumus, kas Izpildītājam radušies, novēršot Pasūtītāja konstatētus 
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trūkumus. 

3.14. Ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā nepaziņo Izpildītājam par 

jebkādu Nodevuma neatbilstību vai konstatētiem trūkumiem, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājam nav 

pretenziju par Nodevumu. 

3.15. Ja Pasūtītāja vainas dēļ aizkavējas Nodevuma pieņemšana, Puses var vienoties par saistīto Nodevumu 

izpildes nosacījumu maiņu. 

3.16. Izpildītājs nekavējoties elektroniski paziņo Pasūtītājam (Līguma 6.1.1.1. apakšpunktā minētajam 

pārstāvim) par jebkādiem šķēršļiem un problēmām, kas Izpildītājam rodas Pakalpojumu izpildes laikā. 

Šāds paziņojums pats par sevi neatbrīvo no atbildības par Līguma saistību savlaicīgu izpildi. 

3.17. Šīs līguma sadaļas ietvaros par elektronisko komunikāciju tiek uzskatīta informācijas nosūtīšana uz 

Līgumā norādīto Pušu pārstāvju e-pasta adresēm. 

3.18. Nodevums tiek uzskatīts par nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses vai Pušu pilnvarotās personas ir 

parakstījušas Aktu, kas apstiprina konkrētā Nodevuma uzdevuma izpildi.  

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības: 

4.1.1. saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.1.2. pieprasīt Izpildītājam sniegt informāciju un skaidrojumu par Līguma izpildes gaitu; 

4.1.3. sniegt Izpildītājam norādījumus, komentārus un izteikt pretenzijas par Pakalpojuma sniegšanas gaitā 

veiktajiem darbiem; 

4.1.4. prasīt un saņemt no Izpildītāja līgumsodu un atlīdzību par radītajiem zaudējumiem Līgumā un 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos; 

4.1.5. Pasūtītāja atbildīgajai kontaktpersonai (Līguma 6.1. apakšpunkts) ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot 

norādījumus Izpildītājam Pakalpojumu izpildē, norādīt uz trūkumiem un parakstīt trūkumu aktu, 

pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojumu izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma 

izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi: 

4.2.1. savu iespēju robežās nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo un Izpildītāja pieprasīto informāciju, 

dokumentiem, Līguma izpildei nepieciešamo organizatorisko atbalstu, kā arī nodrošināt Pasūtītāja 

amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, ciktāl tas ir nepieciešams 

kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai; 

4.2.2. savlaicīgi informēt Izpildītāju par apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Pakalpojuma sniegšanu; 

4.2.3. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību veikt darba rezultātu izvērtēšanu un pieņemšanu; 

4.2.4. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma un tā pielikumu 

prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu un sagatavotos Nodevumus un veikt samaksu par saņemto 

Pakalpojumu. 

4.3. Izpildītāja tiesības: 

4.3.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem sniegto Pakalpojumu; 

4.3.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, 

kas ir Pasūtītāja rīcībā. 

4.4. Izpildītāja pienākumi: 

4.4.1. Līguma izpildē iesaistot trešās personas, Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību pret Pasūtītāju par šo 

personu darba apmaksu un to darba rezultātiem, kā arī par šo personu radīto autortiesību darbu 

izmantošanu Līguma izpildes vajadzībām un autoratlīdzības samaksu; 

4.4.2. sniegt Pasūtītājam informāciju un skaidrojumu par Līguma izpildes gaitu; 

4.4.3. sniegt Pasūtītājam kvalitatīvu Pakalpojumu Līguma 1.pielikumā noteiktajos termiņos, un, izmantojot 

tā rīcībā esošo tehnisko un programmnodrošinājumu; 

4.4.4. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Pakalpojuma sniegšanu; 
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4.4.5. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju jebkādas izmaiņas par Pakalpojumu izpildē iesaistītajiem 

speciālistiem vai apakšuzņēmējiem, kas norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājuma sarakstā; 

4.4.6. sniegt Pakalpojumu kvalitatīvi, profesionāli un noteiktajos termiņos; 

4.4.7. novērst jebkuru sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Pasūtītājs informē 

Izpildītāju par šādu neatbilstību konstatēšanu; 

4.4.8. novērst par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā visas Pasūtītāja rakstiski vai 

mutiski norādītās kļūdas par Nodevuma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ko Pasūtītājs ir konstatējis 

Izpildītāja iesniegtajos izpildītajos darbos; 

4.4.9. Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā termiņa beigām, neizpaust nekādu ar Līguma izpildi vai 

Pasūtītāju, vai tā darbību saistītu konfidenciālu informāciju, kura tam uzticēta, izņemot gadījumus, 

kad Pasūtītājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu šādas informācijas atklāšanai; 

4.4.10. Līgumam izbeidzoties vai Līguma pārtraukšanas gadījumā, nodot Pasūtītajam visus video filmas 

materiālus, kas izstrādāti, sniedzot Pakalpojumu, kā arī dokumentāciju un materiālās vērtības, kas 

saņemtas no Pasūtītāja Pakalpojuma veikšanai; 

4.5. Puses apņemas nekavējoties elektroniski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes 

procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojumu sniegšanu un Līguma izpildi. Šāds paziņojums pats 

par sevi neatbrīvo Puses no atbildības par Līguma saistību savlaicīgu izpildi. 

5. Līguma summa un norēķinu kārtība 

5.1. Kopējā Līguma summa par Pakalpojuma izpildi atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam 

iepirkuma priekšmetu ir EUR 28750,00 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 

centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ko sastāda:  

5.1.1. LU CFI tēla video izstrādes cena - EUR 7300,00 (septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

5.1.2. LU CFI informatīvā video izstrādes cena - EUR 21450,00 (divdesmit viens tūkstotis četri 

simti piecdesmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

5.2. Pasūtītājs kopā ar Līgumā paredzēto maksājumu, ievērojot Finanšu piedāvājumā (Līguma 3.pielikums) 

noteiktās cenas, papildus tam un atbilstoši tā apmēram maksā Izpildītājam pievienotās vērtības nodokli 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3. Finanšu piedāvājuma noteiktajās cenās ir iekļauti visi tiešie un netiešie Izpildītāja izdevumi, kas varētu 

rasties un ir saistīti ar Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Finanšu piedāvājumā  

noteiktās cenas neindeksē (nav pieļaujama nekāda to izmaiņa) un nepārrēķina atbilstoši valūtas 

svārstībām. 

5.4. Pasūtītājs veic apmaksu par Pakalpojumu sniegšanu šādā kārtībā: 

5.4.1.  avansa maksājums par  – Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma pielikuma 1.pielikumā 7.1.2. 

un 7.2.2. uzdevumu izpildes, balstoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, samaksā Izpildītājam avansu, kas 

sastāda 20 % (divdesmit procentus)  no Līguma 5.1. punktā paredzētās summas jeb 5.1.1. vai 5.1.2. 

minētās cenas; 

5.4.2.  maksājumi par padarīto darbu – Pasūtītājs apmaksā pārējo Līguma 5.1. punktā paredzēto summu, kas 

sastāda 80 % (astoņdesmit procentus)  no Līguma 5.1. punktā paredzētās summas jeb 5.1.1. vai 5.1.2. 

minētās 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas un abpusēji parakstīta Akta 

par Nodevuma nodošanu. 

5.5. Izpildītājs pēc Līguma 3.4.punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas var sagatavot elektronisku rēķinu 

atbilstoši Līguma 5.6. punktā noteiktajā kārtībā vai citā termiņā (atsevišķi vienojoties) (PDF formātā vai 

dokumentu ar e-parakstu), to iesniedzot atbildīgajai kontaktpersonai no Pasūtītāja puses atbilstoši 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu un tam ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajam 

standartam. 
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5.6. Elektronisko rēķinu apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, sūtot uz Līguma 6.1. punktā Pasūtītāja 

norādīto e-pasta adresi. 

5.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā  elektroniskā rēķina saņemšanas veic minētā 

rēķina atbilstības Līguma nosacījumiem izvērtēšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē neatbilstību Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs to nosūta atpakaļ Izpildītājam un informē par to Izpildītāju, nosūtot elektronisku 

vēstuli Līgumā 6.2. apakšpunktā noteiktajam Izpildītāja pārstāvim.   

5.8.  Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā veikt labojumus un iesniegt atkārtoti Pasūtītājam 

Līgumam atbilstošu un pareizi aizpildītu elektronisku rēķinu. 

5.8.1. Līguma noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes 

autentiskumu un satura integritāti; 

5.8.2. Puses vienojas, ka pirmreizēji iesniegtā elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā no dienas, kad ir saskaņots Akts un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam pareizu elektronisku rēķinu 

uz Līguma 6.1. apakšpunktā norādīto adresi. 

5.9. Puses vienojas, ka precizētā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs 

elektronisku rēķinu ir nosūtījis uz Līguma 6.1. apakšpunktā norādīto adresi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem  par elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

5.10. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko 

rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt 

atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā 

elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko 

rēķinu. 

5.11. Samaksa par Nodevumiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

5.12. Pasūtītājs ir tiesīgs atprasīt samaksāto avansa maksājumu, ja Līguma izpilde tiek apturēta vai izbeigta 

Izpildītāja vainas dēļ. Atmaksa veicama 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma apturēšanas vai 

izbeigšanas brīža. Pasūtītājs Izpildītājam var segt līguma izpildei  veikto  sākotnējo ieguldījumu, ja  

avanss nav jau sedzis  pilnībā vai daļēji ieguldījumu izmaksas,  Izpildītājam tās  jāspēj pamatot un 

pierādīt. 

6. Pušu pārstāvji un Pušu sadarbība 

6.1. Pasūtītājs pilnvaro Pasūtītāja atbildīgo Līga Grīnberga, e-pasts: liga.grinberga@cfi.lu.lv , 

6.2. Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:  Uldis Cekulis, tālr. 29298077 e-pasts: uldis@vfs.lv 

Izpildītājs apliecina, ka Izpildītājs ir sasniedzams, lietojot šajā punktā norādītos saziņas līdzekļus. 

6.3. Ja kāda no Pusēm nomaina savu pārstāvi vai mainās šī pārstāvja saziņas līdzekļi, tā rakstiski informē par 

to otro Pusi, nosūtot paziņojumu otras puses pārstāvim 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad šādas 

izmaiņas notikušas. Ja kāda no Pusēm nav paziņojusi otrai Pusei par sava pārstāvja nomaiņu vai 

izmaiņām pārstāvja saziņas līdzekļos, tā nevar izmantot šādu izmaiņu faktu kā pamatojumu tam, ka tā 

nebija saņēmusi kādu informāciju no otras Puses vai nebija savlaicīgi informēta, ja šāda informācija 

saskaņā ar Līgumu bija nododama, izmantojot Pušu pārstāvju saziņas līdzekļus. 

6.4. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot Nodevumu 

iesniegšanu), ja Līgumā nav noteikts savādāk, tiek iesniegta rakstiski vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu. Šajā Līguma punktā noteiktie paziņojumi tiek uzskatīti par paziņotu, ja Pusēm 

tiek nosūtīti uz Līguma 6.1. un 6.2.apakšpunktā norādītajām adresēm.  

7. Pušu atbildība 

7.1.  Izpildītājs  Pakalpojuma izpildē piesaista Iepirkumam pieteiktos speciālistus.  

7.2. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla iesaiste vai apakšuzņēmēja piesaiste tiek 

organizēta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma un šī Līguma noteikumiem.   

mailto:liga.grinberga@cfi.lu.lv
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7.3. Apakšuzņēmēju pieaicināšana Pakalpojuma izpildē neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi 

kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības. 

7.4. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam ar Līguma noteikumu pārkāpumu, tajā 

skaitā, ja Izpildītājs nav sniedzis Pakalpojumu Līguma noteiktajā termiņā vai sniedzis to nekvalitatīvi. 

7.5. Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam tikai tiešos zaudējumus, kuri Izpildītājam radušies Pasūtītāja vainas dēļ. 

7.6. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 1.pielikumā un/vai 2.pielikumā noteikto Darba uzdevuma īstenošanas 

laika nodevuma iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle 

komats piecu procentu) apmērā no attiecīgā Nodevuma  cenas, kas ir norādīta Izpildītāja finanšu 

piedāvājumā, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīga Nodevuma  

cenas. 

7.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir veicis Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu,  

apakšuzņēmēju maiņu, neievērojot Līguma noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1.apakšpunktā norādītās kopējās Līguma summas. 

7.8. Ja Pasūtītājs kavē samaksas termiņu kādam maksājumam, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem tam bija 

jāveic, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no 

kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā 

maksājuma summas. 

7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto Līguma noteiktās vienpusējās atkāpšanas tiesības, Izpildītājs atmaksā 

Pasūtītājam Līguma 5.4.1.apakšpunktā noteikto avansa maksājumu 10 (desmit) darbadienu laikā no brīža, 

kad Pasūtītājs izmanto Līguma noteiktās vienpusējās atkāpšanas tiesības.   

7.10.. Ja Izpildītājs neveic atmaksu Līguma 7.9.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 

Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no neatmaksātās summas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neatmaksātās summas. 

7.11.. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

 

8. Konfidencialitāte 

8.1. Visa un jebkāda informācija, ko Puse sniedz otrai Pusei Līguma izpildes laikā, vai arī tā atklājas, pildot 

Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šī informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai 

informācija par puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā 

uzglabāta, audio – vizuālā un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma 

izpildi tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

8.2. Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju, kas Pakalpojuma sniegšanas laikā gūta no Pasūtītāja, 

trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas. Izpildītājam ar vislielāko rūpību 

un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību. 

8.3. Izpildītājam nav atļauts izmantot Pasūtītāja vārdu, kā arī pašu dalību Līguma izpildē savas 

komercdarbības reklamēšanas nolūkos. 

8.4. Līguma ietvaros konfidenciālo informāciju ir tiesīgs izmantot tikai Izpildītājs un tā speciālisti, ja vien 

Līgumā nav noteikts savādāk, vai Puses Līguma darbības laikā rakstveidā nevienojas citādi. 

8.5. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki, kuri izmantos otras Puses konfidenciālo informāciju, 

saņems un izmantos to vienīgi šī Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī 

uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Izpildītājam šajā 

Līgumā. 

8.6. Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja informācija tiek 

izpausta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā. 

8.7. Šīs Līguma sadaļas noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma darbības termiņa beigām vai, tam zaudējot spēku, 

bez termiņa ierobežojumiem. 

8.8. Šīs Līguma sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi rīkoties ar 

jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem Pakalpojuma veikšanas laikā iegūtajiem 
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rezultātiem, kurus šī Līguma izpildes gaitā Izpildītājs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Pasūtītājam 

materiālu un citu Pakalpojuma veikšanas laikā iegūto rezultātu izmantošanai nav nepieciešama 

Izpildītāja rakstveida piekrišanas saņemšana. 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības 

9.1. Šī Līguma izpratnē intelektuālais īpašums ir ne tikai autortiesības, bet arī visas citas intelektuālā īpašuma 

tiesības, kas ir attiecināmas uz Pakalpojuma izpildi vai tā laikā sagatavotajiem Nodevumiem un citiem 

Pakalpojuma rezultātiem vai to atsevišķām daļām, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību objekti. 

9.2. Izpildītājs apliecina, ka ne Pakalpojuma veikšanas procesā, ne arī tā laikā sagatavotie Nodevumi un citi 

rezultāti vai to atsevišķas daļas, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību objekti, nepārkāpj vai neaizskar 

nekādas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, ko attiecīgā Pakalpojuma izstrādes procesā vai tā 

laikā sagatavotais Nodevums un citi darba rezultāti vai to atsevišķas daļas ietver vai varētu ietvert.   

 9.3.  Izpildītājs apņemas nokārtot visus ar autortiesībām un blakustiesībām saistītos jautājumus (ar autoriem 

un vai to tiesību pārņēmējiem – fiziskām personām) pirms Nodevuma nodošanas Pasūtītājam, kā arī 

patstāvīgi atrisināt trešo personu pretenzijas, kas saistītas ar autortiesībām uz Izpildītāja radīto darbu, 

t.sk. atrisināt jautājumus par zaudējumu atlīdzību šīm personām. 

9.4.  Izpildītājs apliecina, ka tas ir ieguvis intelektuālā īpašuma tiesības, kas nepieciešamas Pakalpojuma 

veikšanai un Līgumā noteikto Nodevumu un citu Pakalpojuma rezultātu sagatavošanai tādā apmērā, kas 

ir pietiekams Līgumā noteikto saistību izpildei, kā arī nodrošina Pasūtītājam pilnīgu rīcību ar 

Pakalpojuma veikšanas procesā radīto rezultātu to turpmākajā izmantošanā, ņemot vērā šajā Līgumā 

noteiktos izņēmumus. 

9.5. Ar šo Līgumu Pasūtītājs iegūst mantiskās autortiesības  uz Līguma rezultātā izstrādātajiem Nodevumiem 

uz 15 (piecpadsmit) gadu termiņu no Nodevumu saņemšanas un apmaksas. Minētās mantiskās 

autortiesības ietver Pakalpojuma veikšanas laikā radītos un saskaņā ar Līguma nosacījumiem pieņemtos 

Nodevumus un citus Pasūtītājam nodotos Pakalpojuma rezultātus vai to atsevišķas daļas. Ar šo Līgumu 

Izpildītājs apliecina, ka tas un Pakalpojuma izpildē piesaistītie speciālisti nepretendē uz mantiskajā 

autortiesībām šajā punktā minētajā periodā. Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu 

prasības par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistītas ar Pakalpojuma 

veikšanas laikā radīto Nodevumu un citiem Pakalpojuma rezultātiem vai to atsevišķām daļām, tad 

Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu prasībām un uzņemas visu atbildību šajā sakarā. 

 

10. Līguma izbeigšana, Līguma grozīšana un strīdu izskatīšana 

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

10.1.1.ja Pasūtītājs atsakās no Nodevuma pieņemšanas Līguma 3.12.apakšpunktā minētājā situācijā; 

10.1.2. ja Izpildītājs kavē Nodevuma nodošanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

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

ziņas vai apliecinājumus; 

10.1.4.Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpj normatīvo aktu attiecībā uz 

Līguma slēgšanu vai izpildi; 

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

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

Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

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

juridiskajā adresē ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

10.1.7 .ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

10.1.8. Izpildītājam aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma 

summas; 

10.1.9. Izpildītājam Līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
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būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

10.2. Pasūtītājs ievērojot Publiskā iepirkuma likumā noteikto, nosaka Līguma izpildes termiņa pagarināšanu 

šādos gadījumos: 

10.2.1. ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies Pusēm neatkarīgu objektīvu apstākļu 

dēļ (piemēram: Covid pandēmija, epidemioloģiskā drošības pasākumi u.c.); 

10.2.3. ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas  

varas dēļ vai tai ir cits objektīvs no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kuru Izpildītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt un novērst.  

10.3. Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto. Jebkuras 

izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās parakstījušas 

abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4. Strīdus, kas rodas, izpildot Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanos noformē rakstiski 

un tā stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses 

nevar panākt vienošanos sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad strīds risināms Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Līgums stājās spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus vai līdz pilnīgai 

saistību izpildei. 

11.2.Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot. Līguma grozījumi ir 

spēkā no parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.3. Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā 

saturam. 

11.4. Līgumam tiek pievienoti un tā neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi: 

13.6.1. 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 4 (četrām) lapām; 

13.6.2. 2.pielikums “Tehniskais piedāvājums” uz 6 (sešām) lapām;  

13.6.3.  3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas;  

11.5. Līgums ar tā pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 19 (deviņpadsmit) lapām, parakstīti ar drošu 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums 

ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 

14. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: Izpildītājs 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts SIA VIDES FILMU STUDIJA 

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8,  

Rīga, LV-1063 

Juridiskā adrese:  

Lapu iela 17, Rīga LV 1002, Latvija 

NM reģ.Nr. LV90002124925 PVN reģ.Nr.: LV 40003642425 

Norēķinu konts: tiks precizēts Norēķinu konts: LV28UNLA0050003095908 

Banka: tiks precizēts Banka: A/S SEB BANKA 

Bankas kods: tiks precizēts Bankas kods: UNLALV2X 

 

   

direktora vietnieks Andris Anspoks   valdes priekšsēdētājs Uldis Cekulis 

 


