
 

 

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. _____________ 

 

Rīgā           

Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-

5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2012. gada 18. 

decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums”, 

turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA „Tribe”, reģistrācijas Nr. 40103897760, juridiskā adrese: Elizabetes iela 9-6, Rīga, LV-

1010, tās valdes locekļa Krista Zankovska personā, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puses,  

pamatojoties uz Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktās iepirkuma 

procedūras „Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi” 

(iepirkuma Nr. LVA 2017/09/MI) rezultātiem, kas veikts Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba 

tirgū” ietvaros (līgums Nr. PMIF/6/2016/1/03) ietvaros, noslēdz šādu noslēdz šo līgumu 

(turpmāk tekstā – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas sniegt šādu pakalpojumu: 6 (sešu) audiovizuālu 

informatīvu un izglītojošu metodisku materiālu izstrāde un ierakstīšana CD formātā (1 gab) 

(katru audiovizuālo materiālu veido filmētais materiāls 10 - 15 (desmit līdz piecpadsmit) 

minūšu garumā; kopējais audiovizuālo metodisko materiālu garums ir 60 – 90 (sešdesmit līdz 

deviņdesmit) minūtes), to sagatavošana izvietošanai www.valoda.lv apakšvietnē „Māci un 

mācies latviešu valodu” un www.sazinastilts.lv un izmantošanai citām publicitātes vajadzībām.  

(turpmāk tekstā – Audiovizuālais darbs) saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto 

piedāvājumu, Pasūtītāja norādījumiem un izmantojot piedāvājumā norādītos speciālistus. 

 

2. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. izveidot un nodot Audiovizuālos darbus 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas, ierakstītus elektroniskajos datu nesējos; 

2.1.2. līguma izpildes laikā sadarboties ar Pasūtītāju, veikt prasītās izmaiņas un precizējumus, 

kur nepieciešams. 

2.1.3. 1 (vienas) nedēļas laikā no līguma noslēgšanas ir sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju 

audiovizuālu informatīvo un izglītojošo materiālu tematus, scenārijus, to piedāvātos 

nosaukumus, kā arī atlasīt un ar Pasūtītāju saskaņot to vadītājus, uzskates materiālus, 

filmēšanas vietas; 

2.1.4. saviem spēkiem veikt visu audiovizuālo un saturisko materiālu sagatavošanu; atbildēt 

par autortiesību, mantisko un blakustiesību ievērošanu attiecībā uz visiem Audiovizuālajos 

darbos iekļautajiem materiāliem. 

2.2. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalīsies Izpildītāja iepirkumam iesniegtajā 

piedāvājumā norādītie speciālisti. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pievienot 

jaunus vai nomainīt iepirkuma piedāvājumos minētos speciālistus ar citiem, kuru kvalifikācija 

atbilst konkursa prasībām, to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Izpildītājs 

nenodrošina sākotnējo speciālistu nomaiņu ar citiem speciālistiem, kuru kvalifikācija atbilst 

iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs nesaskaņot sākotnējo speciālistu 

nomaiņu. Ja Izpildītājs pakalpojumu izpildē ir piesaistījuši speciālistus, kuri nav minēti 

http://www.valoda.lv/
http://www.sazinastilts.lv/
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konkursa piedāvājumos vai kuru piesaiste nav saskaņota ar pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt attiecīgo Pakalpojumu nodošanas- pieņemšanas aktu. 

2.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā motivēti pieprasīt Izpildītāja darbinieku nomaiņu, ja 

Pasūtītāju objektīvi neapmierina Izpildītāja speciālistu darba produktivitāte, darba kvalitāte vai 

citi ar Darbu izpildi saistīti apstākļi. Speciālistu nomaiņas un saskaņošanas termiņu nosaka ne 

garāku par 10 (desmit) darba dienām no pieprasījuma iesniegšanas Izpildītājam. 

 

3. AUTORTIESĪBAS 

3.1. Izpildītājs, izveidojot Audiovizuālos darbus, ievēro citu personu autortiesības un 

blakustiesības un apņemas, ja Audiovizuālo darbu izveidei nepieciešams, saņemt tiesību aktos 

paredzētās atļaujas un piekrišanas no šādu tiesību īpašniekiem, ja vien tādas jau nav pieprasījis 

un saņēmis Pasūtītājs, kā arī, ja nepieciešams, uz sava rēķina tās apmaksāt. 

3.2. Izpildītājs nodod visas savas tiesības Pasūtītājam izmantot tā izveidotos Audiovizuālos 

darbus, pretī saņemot Līgumā noteikto atlīdzību. Pasūtītājs Izpildītāja izveidotos Audiovizuālos 

darbus ir atlīdzinājis, samaksājot atlīdzību Līgumā noteiktās atlīdzības veidā. Autortiesības uz 

Audiovizuālajiem darbiem tiek nodotas, tiklīdz tās radušās un tās var nodot trešajām personām, 

tai skaitā, bet ne tikai: Audiovizuālo darbu publicēšana, izmantošana jebkādā veidā, to 

pārdošana, lietošanas tiesību nodošana trešajām personām, tulkošana, pārveidošana. Visas šīs 

tiesības tiek nodotas Pasūtītājam, kurš var tās izmantot pats vai nodot vai licenzēt tās kādai 

trešajai personai. 

3.3. Izpildītājam nekādā gadījumā un nekādos apstākļos nav tiesību bez Pasūtītāja iepriekš 

dotas, tiešas un rakstveidā noformētas piekrišanas atsavināt, iznomāt, patapināt un citādā veidā 

nodot ar šo Līgumu izveidotos autortiesību objektus trešajām personām. 

3.4. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina un apņemas, ka neizmantos pret Pasūtītāju un 

trešajām personām, kuras būs ieguvušas no Pasūtītāja kādas tiesības uz Audiovizuālo darbu vai 

tā daļu, tiesību aktos noteiktās personiskās tiesības, it sevišķi tās, kas attiecas uz Audiovizuālā 

darba atsaukšanu, darba neaizskaramību un uz pretdarbību, un piekrīt, ka Pasūtītājam ir tiesības 

nodot Audiovizuālo darbu vai kādu tā daļu citai personai pārveidošanai, pārtaisīšanai vai 

papildināšanai un Izpildītājs pret veikto pārveidošanu, pārtaisīšanu un papildināšanu neiebildīs. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs Izpildītājam par šajā Līgumā paredzēto Audiovizuālo darbu izveidi un 

nodošanu Pasūtītājam samaksā EUR 8950,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro, 00 

centi) un papildu pamatsummai arī pievienotās vērtības nodokli. 

4.2. Atlīdzība par Līgumā paredzēto Audiovizuālo darbu izveidi un nodošanu Pasūtītājam 

tiek izmaksāta vairākos maksājumos ar pārskaitījumu uz Izpildītāja  

norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas dienas un pieņemšanas–

nodošanas akta parakstīšanas par darba vai kādas tā daļas izpildi, kā arī rēķina saņemšanas, 

šādā kārtībā: 

4.2.1. Starpmaksājumu EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā pēc tam, kad Puses 

parakstīs pieņemšanas un nodošanas aktu par šādu darbu izpildi; 

4.2.1.1. Detalizēta scenārija izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju; 

4.2.1.2. latviešu valodas nodarbību filmēšana; 

4.2.1.3.  Pirmā “jēlmateriāla” montāža un saskaņošana ar Pasūtītāju.  

4.2.2. Noslēguma maksājuma EUR 4950 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro, 00 centi) 

pēc līguma izpildes un Audiovizuālo darbu nodošanas Pasūtītājam. 



 3 

4.3. Izpildītājs izraksta un iesniedz rēķinus Pasūtītājam.  

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Pasūtītāja pārstāvis, pieņemot Audiovizuālo darbu, ir konstatējis būtiskus trūkumus, 

viņš ir tiesīgs vienpersoniski pēc saviem ieskatiem pieprasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos 

trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā un uz sava rēķina. 

5.2. Puses ir atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un 

tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus ar to saistītos radušos zaudējumus. 

5.3. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu Līguma noteikumu izpildi 

aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas vai masu 

nekārtības, vai cits apstāklis ārpus Pasūtītāja un Izpildītāja kontroles, kurš ietekmē Līguma 

izpildi un kuru Puses nav spējīgas novērst ar jebkādām saprātīgām to rīcībā esošām metodēm.  

5.4. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras 

Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, līguma 

termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto 

apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri 

apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu. 

 

6. Autortiesības 

6.1. Pasūtītājam pieder visas mantiskās tiesības uz Audiovizuālo darbu un nodevumiem, ko 

Izpildītājs nodevis, pildot šo Līgumu.  

6.2. Audiovizuālo darbu mantiskās tiesības uz Līguma izpildes ietvaros izstrādātajiem 

Darbiem pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Pasūtītājs ir norēķinājies par tiem. 

6.3. Izpildītājs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Izpildītājs 

iesaista šī Līguma izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis vienošanās, saskaņā ar kurām autora 

mantiskās tiesības uz izstrādātajiem Darbiem un nodevumiem pieder Pasūtītājam un 

Izpildītājam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja tiesības apstrīdēt, kā 

arī likt šķēršļus nodevumu izmantošanai. 

6.4. Izpildītājs garantē, ka sniegto pakalpojumu un piegādāto nodevumu izstrādē netiks 

pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi. 

6.5. Izpildītājam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas 

norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut 

izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to 

daļām. Šajā punktā raksturotās norādes nodevumos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, 

Pasūtītājs neņem vērā. 

  

7. Vienošanās izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa  

7.1. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu 

iepirkuma līguma izpildē. 

7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma 

izpildē.  

7.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šīs vienošanās noteikumos 

norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai 

gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts atlasot pretendentus, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības.  
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7.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

7.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti 

no kopējās līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma pirmajā vai otrajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumus. Likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, 

kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma 

izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta 

noteikumiem.  

8. PAPILDU NOTEIKUMI 

8.1. Visa informācija, kas saistīta ar šī Līguma izpildi, elektroniskā veidā tiek nosūtīta 

Izpildītāja norādītajai kontaktpersonai. 

8.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir noslēgts līdz tā pienācīgai un pilnīgai 

izpildei. 

8.3. Visi strīdi un domstarpības, kas radušās starp Pusēm šī Līguma izpildes gaitā, tiek 

risinātas savstarpēju sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams – Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

8.4. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā 

tikai tad, ja tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. 

8.5. Neviena no Pusēm netiek uzskatīta par atbildīgu, ja Līguma noteikumu izpildi objektīvi 

aizkavē vai padara par neiespējamu nepārvarama vara, kas šī Līguma izpratnē ir visi apstākļi, 

kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt (piemēram, dabas katastrofas, masu nekārtības). 

Vienlaicīgi Puses ir atbrīvotas no Līguma izpildes, ja tā ir apgrūtināta vai neiespējama ar 

augstākstāvošu valsts pārvaldes vai citu iestāžu izdotajiem tiesību aktiem, kas Pusēm ir saistoši 

un izpildāmi. 

8.6. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līguma darbību, rakstiski paziņojot par to otrai 

pusei vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses sarunu ceļā vienojas par Līguma 

pārtraukšanas procedūru un norēķiniem. 
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8.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no pusēm. 

9. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTAJS 

Latviešu valodas aģentūra 

Reģ. Nr. 90009113250 

Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011 

Valsts kase, TRELLV22 

Konts: LV28TREL2150652007000 

 

SIA TRIBE 

reģ. Nr. 40103897760  

PVN reģ. Nr. LV40103897760 

Adrese: Elizabetes iela 9-6, Rīga, LV-1010 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konts: LV89HABA0551040053401 

 

Direktors 

 

Valdes loceklis 

 

_________________/J. Valdmanis/ 

 

__________________/K. Zankovskis/ 

 

 


