PROJEKTS
LĪGUMS Nr. SVVA/2019/IP-1
Par raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi
(projekts Nr.16-00-A019.400-000003)

Gulbenē,

2019.gada .....jūnijā

Biedrība „SATEKA”, reģistrācijas Nr. 40008115541, tās valdes prieksšēdētājas Daigas
Gargurnes personā, kas darbojas saskaņā ar biedrības statūtiem, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no
vienas puses, un
................ „........”, reģistrācijas Nr. ........, tās amats vārds uzvārds personā, kas darbojas
saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā saukti
„Puses”, atsevišķi – „Puse”, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus noslēdz
līgumu par sekojošo:
1.Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāli tehniskajiem līdzekļiem
sniegt pakalpojumu – raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” izveidi un Vislatvijas virszemes bezmaksas
apraidi, turpmāk tekstā – „Pakalpojums”.
1.2. Pakalpojuma apjomi ir ietverti cenu aptaujas Nr.SVVA/2019/IP-1 par raidījumu sērijas “IDEJU
TAKA” uzņemšanu, sagatavošanu un apraidīšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākumu “Vietējās rīcības grupu darbības nodrošināšana un teritorijas
aktivizēšana” tehniskajā specifikācijā, kas ir pievienota līguma pielikumā (Pielikums Nr.1) un ir tā
neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Par kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu Pasūtītājs Līguma 2.punktā norādītajā laika periodā
pamatojoties uz Izpildītāja 2019.gada datums iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr.2) apņemas
samaksāt Izpildītājam Līguma summu bez PVN EUR summa, cipari (..summa vārdiem. eiro, 00
centi) plus 21% PVN EUR summa, cipari (....summa vārdiem..... eiro, 00 centi), kopējā līguma
summa: EUR summa, cipari (...summa vārdiem..... eiro, 00 centi), t.sk. PVN, turpmāk tekstā –
„Līguma summa”. Viena raidījuma izmaksas sastāda bez PVN EUR summa, cipari (...summa
vārdiem..... eiro, 00 centi) plus 21% PVN EUR summa, cipari (...summa vārdiem.. eiro, 00 centi),
kopā par vienu sižetu EUR summa, cipari (summa cipariem eiro, 00 centi).
1.4. Līguma summā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas Pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā
iespējamie sadārdzinājumi un riski.
1.5. Pakalpojumu par katru raidījuma izveidi un apraidīšanu Izpildītājs nodod Pasūtītājam, parakstot
pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.3). Pieņemšana – nodošanas aktu sagatavo Izpildītājs.
2.Līguma termiņš.
2.1.Līgums stājas spēkā no 2019.gada ......jūnija līdz 2021.gada 30.aprīlim.
3. Apmaksas kārtība.
3.1. Līguma 2.punktā norādītajā laika periodā pēc katra raidījuma apraides Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu par veiktā Pakalpojuma apjomu, skaitu un maksu
atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
3.2. Maksājumus par izpildīto Pakalpojumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā
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pēc faktiski izpildītā Pakalpojuma, abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta un Izpildītāja
iesniegtā rēķina saņemšanas.
3.3. Paziņojot par to Izpildītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs aizkavēt maksājumu, ja apstrīd sniegto
Pakalpojumu, par kuru tiek pieprasīta samaksa, vai, ja iesniegtie pavaddokumenti ir nepilnīgi. Ja
maksājums tiek aizkavēts saskaņā ar šo punktu, tad Pasūtītājs nav pakļauts līgumsoda vai jebkura
veida kompensāciju veida samaksai.
3.4. Pasūtītājs līgumā noteikto maksājumu veic ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
3.5. Parakstot līgumu, Izpildītājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar sniedzamā
Pakalpojuma apjomu un iepirkuma priekšmeta saturu un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas
saistītas ar pilnīgu Pakalpojuma sniegšanu.
4.Pakalpojuma sniegšanas kārtība.
4.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu līdz 2021.gada 30.aprīlim, saskaņā ar cenu aptaujas
Nr.SVVA/2019/IP-1 par raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” uzņemšanu, sagatavošanu un apraidīšanu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumu “Vietējās rīcības grupu
darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” tehnisko specifikāciju, kas ir pievienota līgumam.
4.2. Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam raidījumu ierakstus DVD formātā vai citā ārējā datu
nesējā kopā ar pieņemšanas- nodošanas aktu un rēķinu.
5. Pušu pienākumi un atbildība.
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1.uzņemt, sagatavot un pārraidīt vismaz 12 (divpadsmit) raidījumu sēriju “IDEJU TAKA”, kur
katra raidījuma garums ir vismaz 24 (divdesmit četras) minūtes, bet ne īsāks kā 22 (divdesmit divas),
izmantojot Pasūtītāja informatīvo materiālu par biedrības “SATEKA” īstenoto SVVA stratēģiju un
tās ietvaros realizētajiem projektiem un aktivitātēm;
5.1.2. nodrošināt kvalitatīva informatīvā materiāla sagatavošanu un Vislatvijas virszemes bezmaksas
apraidi;
5.1.3. brīdināt Pasūtītāju vismaz 48 stundas iepriekš, ja paredzētajā filmēšanas laikā Izpildītājs
nevarēs nodrošināt šī Līguma 5.1.1.punkta izpildi. Ja Izpildītājs nebrīdina par filmēšanas laika
izmaiņām un filmēšana Izpildītāja vainas dēļ nenotiek, tad tiek aprēķināts līgumsods 20% apmērā no
Līguma summas par vienu sižetu.
5.2. Ja Izpildītājs nevar nodrošināt plānotās apraides trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā,
Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar analoga apmēra līdzvērtīgu raidlaiku, iepriekš to
saskaņojot ar Pasūtītāju.
5.3. Izpildītāja kontaktpersona jautājumos par raidījuma sērijas uzņemšanu, sagatavošanu un apraidivārds uzvārds, mob.tālrunis numurs, e-pasts: adrese.
5.4. Pasūtītājs apņemas:
5.4.1.savlaicīgi veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma 1.punktu un 3.punktu;
5.4.2.nodrošināt apstākļus informatīvā materiāla filmēšanai noteiktajā datumā, laikā un vietā;
5.4.3. brīdināt Izpildītāju vismaz 48 stundas iepriekš, ja paredzētajā filmēšanas laikā Pasūtītājs
nevarēs nodrošināt šī Līguma 5.4.2.punkta izpildi. Ja Pasūtītājs nebrīdina par filmēšanas laika
izmaiņām un filmēšana Pasūtītāja vainas dēļ nenotiek, tad papildus atlīdzībai par sižeta sagatavošanu
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Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 20% apmērā no līguma summas par vienu raidījumu.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt izpildītājam pirms raidījuma pārraidīšanas saskaņot ar Pasūtītāju
informatīvo materiālu. Pasūtītājs apņemas veikt teksta saskaņošanu, iesniegt savus komentārus,
labojumus un ieteikumus vienas darba dienas laikā no tā brīža, kad raidījums ir saņemts no Izpildītāja
(ar e-pasta starpniecību). Ja šādi Pasūtītāja rakstiski komentāri, ieteikumi vai labojumi nav saņemti
Līgumā paredzētajā termiņā, raidījumā iekļautā informācija tiek uzskatīta par saskaņotu.
5.6.Pasūtītāja kontaktpersona jautājumos par raidījumos iekļaujamo informāciju, filmēšanas norises
organizēšanu- biedrības valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne, mob.tālrunis: 26330257 (darba),
29177019 (privātais), e-pasts: daiga@sateka.lv.
5.7. Ja Izpildītājs neievēro līgumā ietvertos noteikumus un ja tas ir kļuvis par pamatu Pakalpojuma
sniegšanas termiņa kavējumam, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Izpildītāju no līgumā paredzēto saistību izpildes.
5.8. Pasūtītājam, veicot līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa
brīdinājuma ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu.
5.9. Ja Pasūtītājs neievēro līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tad maksā Izpildītājam līgumsodu
0,2 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no Līguma
summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumā paredzēto saistību izpildes.
5.10. Abas puses garantē, ka izgatavojot Līgumā minēto informatīvo materiālu, ir ievērotas Latvijas
likumdošanas normas, ievērots Autortiesību likums, kā arī citi likumi, kas regulē šo tiesību nozari.
6. Nepārvarama vara.
6.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un
kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Ar nepārvaramu varu tiek saprasta ārkārtēja iedarbība,
kas izslēdz noteiktu saistību izpildi vai rada zaudējumus. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja
rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība un citi apstākļi, kas
Pusēm nav kontrolējami.
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, kas ietekmē uzņemto saistību
izpildi, 3 (trīs) dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc
Puses uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses
pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura
satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas
minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kā savu
līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
6.3. Ja nepārvaramas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības
ilgāk kā 3 (trīs) nedēļas, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem
variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgos grozījumus šajā līgumā vai sagatavo
jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
7.Līguma laušana.
7.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei
ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi
pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 5 (piecas) kalendārās dienas, skaitot no
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dienas, kad brīdinājums saņemts vai nodots pret parakstu) līgumā noteikto saistību izpildei, t.i.,
konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā līguma pārkāpumi netiek
novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt līgumu, nosūtot ar ierakstītu
pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja
Pasūtītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ
(piemēram, maksātnespējas ierosināšana).
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja
Pasūtītāja pārbaužu rezultātā tiek konstatēts, ka sniegtais Pakalpojums neatbilst līguma un tā
pielikuma būtiskām prasībām un nosacījumiem, un šī neatbilstība nav novērsta 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā no Pasūtītāju rakstiska paziņojuma par to.
7.4. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistību
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura
vainojama līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai
rodas saistībā ar līguma laušanu. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs
maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10 % apmērā no līguma 3.1.punktā noteiktās
Līguma summas, saskaņā ar Pasūtītāja sagatavotu un Izpildītājam iesniegtu rēķinu. Pasūtītājam šajā
līguma punktā noteiktais līgumsods jāmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad tas
ir saņēmis šajā līguma punktā noteikto rēķinu.
8. Papildus nosacījumi.
8.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas sarunas
un vienošanās netiks uzskatītas par līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas līgumā
ir jānoformē ar rakstveida vienošanos un tās ir saistošas tikai tad, ja to parakstījušas Puses vai to
pilnvaroti pārstāvji. Šajā līguma punktā vienošanās pēc tam, kad to parakstījušas Puses, kļūst par
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību
pārņēmējiem un pilnvarniekiem.
8.3. Strīdi, kas rodas līguma darbības gaitā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos,
strīdi tiek izskatīti tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā.
8.4. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar trim pielikumiem, katrs uz 8 (astoņām) lapām, katrai
Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.Pušu rekvizīti.
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Biedrība „SATEKA”

Nosaukums

Reģ.Nr.40008115541
Juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401
Birojs: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes
novads, LV-4401

Reģ.Nr. .................
Juridiskā adrese: ................

Banka: ................
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Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV10 TREL 9164 4400 0000 0
Kontaktpersona: Daiga Gargurne
Kontakttālrunis: 26330257; 29177019
e-pasts: daiga@sateka.lv

Kods: ..............
Konta Nr.: ..........
Kontaktpersona: .........
Kontakttālrunis: ........
e-pasts: .....

Biedrības „SATEKA”
valdes priekšsēdētāja

Nosaukums
Amats

___________________________
Daiga Gargurne

____________________________
Vārds uzvārds
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Pielikums Nr.1
Līgumam Nr. SVVA/2019/IP-1
Informācija par iepirkuma priekšmetu
Raidījumu uzņemšana un
sagatavošana par biedrības
“SATEKA”
ELFLA
(LEADER) projektiem:

Nofilmēt un izveidot 12 (divpadsmit) raidījumu sēriju
“Ideju taka”.
Katrā raidījumā iekļaut vispārējo informāciju par biedrības
darbību un Gulbenes novada teritorijā realizētajiem
ELFLA LEADER projektiem saskaņā ar biedrības
SATEKA izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju 2015.-2020. gadu periodam.
Tiek veidoti raidījumi par tēmām:
- Uzņēmējdarbības projekti - raidījumā jāiekļauj
informācija līdz 6 projektiem;
vai
- Sabiedriskā labuma projektiem- raidījumā jāiekļauj
informācija līdz 7 projektiem;
Katra raidījuma garums:
līdz 24 minūtēm, bet ne mazāk kā 22 minūtes
Apraidīšanas nosacījumi:
Nodrošināt Vislatvijas virszemes bezmaksas apraidi
vismaz 3 reizes katram raidījumam
Raidījumu
tehniskie
• Raidījuma tehniskie parametri jānodrošina atbilstoši
parametri:
TV prasībām, kā arī lietošanai internetā,
populārākajos failu formātos un dažādos kvalitātes
(failu lieluma) līmeņos.
• Sagatavot raidījumus izmantošanai un ievietošanai
Powerpoint prezentācijās, mājaslapā, sociālajos
tīklos un USB atmiņas kartēs/DVD
Raidījuma grafikas daļas Katram raidījumam izstrādātas sižeta grafikas (kartes,
izstrāde, ievietošana video diagrammas), 1-2 minūšu garumā, iepriekš to saskaņojot ar
sižetā:
Pasūtītāju.
Izveidoto raidījumu
ievietošana vietnē
Raidījumi pieejami www.youtube.com
www.youtube.com
Uzfilmēto
raidījumu Nodot sagatavoto materiālu ārējā datu nesēja formātā
nodošana pasūtītājam:
(DVD vai citā formātā), biedrības “SATEKA” īpašumā pēc
darba izpildes (pēc katra raidījuma sagatavošanas).
Cita informācija:
Darba izpildītājam nodrošināt filmēšanas scenāriju un visu
video saturisko pusi pēc biedrības “SATEKA” prasībām.
Katra raidījuma beigās jānodrošina ELFLA publicitātes
prasības: tiek izvietoti obligātie logo un atsauces
vadoties pēc vizuālās identitātes vadlīnijām un biedrības
“SATEKA” logo.
Vadlīnijas pieejamas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalstaveidi/projekti-un-investicijas/paraugi-unvadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020gadam)/
Papildus iesniedzamie
Apliecinājums par līdzšinējo pieredzi raidījumu
dokumenti:
uzņemšanā, sagatavošanā un pārraidē
Kā arī norādīt vai pretendents ir PVN maksātājs.
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Cenas veidojošie rādītāji:
Plānotais darba izpildes laiks

Cenu norādīt bez PVN, 21% PVN (ja attiecināms), kopējā
summa
21.06.2019. – 30.04.2021.

Prasības
piedāvājuma Atbilstoši piedāvājuma tabulai pielikumā Nr.1.
noformējumam:

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Biedrības „SATEKA”
Valdes priekšsēdētāja

Uzņēmuma nosaukums
amats

___________________________
Daiga Gargurne

____________________________
Vārds uzvārds
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Pielikums Nr.2
Izpildītāja iesniegtais piedāvājums
PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Biedrības „SATEKA”
Valdes priekšsēdētāja

Uzņēmuma nosaukums
amats

___________________________
Daiga Gargurne

____________________________
Vārds uzvārds
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Pielikums Nr.3
Līgumam Nr. SVVA/2019/IP-1

PIEŅEMŠANAS- NODOŠANAS AKTS
pie ...06.2019. līguma Nr.SVVA/2019/IP-1/....
2019.gada ………..

Gulbenē,

Biedrība “SATEKA”, reģistrācijas Nr.40008115541, tupmāk tekstā- Pasūtītājs, koordinatores
Daigas Gargurnes personā, kas darbojas saskaņā biedrības statūtiem, no vienas puses, un
NOSAUKUMS, reģistrācijas Nr..........., turpmāk tekstā- Izpildītājs, tās AMATS VĀRDS
UZVĀRDS personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā sauktasPuses, paraksta šo aktu par sekojošo:
1. ..07.2019. starp Pusēm noslēgts līgums Nr.SVVA/2019/IP-1 (turpmāk- Līgums) par
raidījumu sērijas “Ideja taka” uzņemšanu, sagatavošanu un apraidīšanu, Izpildītājs ir
nodrošinājis video sižeta sagatavošanu un apraidi:
2019.gada .......... plkst........ kanālā.......
2019.gada .......... plkst........ kanālā.......
2019.gada .......... plkst........ kanālā.......
2. Izpildītājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem sagatavoto raidījuma sēriju DVD vai citā ārējā datu
nesējā.
3. Parakstot šo aktu, Pasūtītājs apliecina, ka Izpildītājs Līgumā noteiktos pakalpojumus sniedzis
kvalitatīvi, pilnā apmērā un noteiktajos termiņos. Pasūtītājam pret Izpildītāju nav nekāda rakstura
pretenziju.
4. Sniegto pakalpojumu summa saskaņā ar Līguma noteikto: EUR ....... (....eiro, ....centi).
5. Šis akts sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, un izsniegts katrai
Pusei pa vienam eksemplāram un ir par pamatu norēķinu izdarīšanai.
Pieņēma:

Nodeva:

Pasūtītājs

Izpildītājs

Biedrības „SATEKA”
Valdes priekšsēdētāja

Uzņēmuma nosaukums
amats

___________________________
Daiga Gargurne

____________________________
Vārds uzvārds
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