
 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.4.3-6.2/2019/210 

 

Siguldā                            2019 .gada 6.martā 

 

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, 

Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx personā, kura rīkojas 

pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.14, 1.§), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

Biedrība „Siguldas Opermūzikas svētki”, reģistrācijas nr.40008009972, juridiskā adrese 

Tērbatas iela 41/43 – 18, Rīga, tās xxxxx xxxxxxx xxxxx personā, kurš rīkojas pamatojoties uz biedrības 

statūtiem,  turpmāk - Izpildītājs, no otras puses un katrs atsevišķi,  abi kopā turpmāk  tekstā saukti - 

Līdzēji,  

saskaņā ar iepirkuma “XXVII Starptautisko Siguldas opermūzikas svētku programmas satura 

izstrāde” (Id. Nr. SNP 2019/02/IZŅĒMUMS) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk  - Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas organizēt XXVII Starptautiskos Siguldas 

Opermūzikas svētkus, kas notiks no 2019.gada 26.jūlija līdz 2019.gada 28. jūlijam Siguldas Jaunās 

pils dārzā - Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, Livonijas ordeņa pilī Siguldas pilsdrupu estrādē 

- Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā, kā arī Evaņģēliski luteriskajā Sv. Jāņa draudzē, Baznīcas 

ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, (turpmāk – Pasākums), pamatstruktūras izstrādi, Pasākuma 

mākslinieciskās koncepcijas izstrādi un iesniegšanu Pasūtītājam, kā arī Pasākuma producēšanu 

saskaņā ar Darba uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1), tāmi (Līguma pielikums Nr.2) un 

programmas piedāvājumu Pasākumam (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk arī – Pakalpojums).  

1.2. Līguma pielikumi ir tā būtiskas sastāvdaļas.   

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītu 

Pakalpojumu ir 41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdemit deviņi euro 

00 centi), turpmāk – Līguma summa. Izpildītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.         

2.2. Norēķins par Līgumā paredzētā Pakalpojuma izpildi tiek veikts šādā kārtībā: 

2.2.1. finanšu līdzekļi 6 999,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi) 

apmērā tiek pārskaitīti Izpildītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.martam; 

2.2.2. finanšu līdzekļi  15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā tiek 

pārskaitīti Izpildītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.jūnijam; 

2.2.3. atlikušie finanšu līdzekļi 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā tiek 

pārskaitīti Izpildītājam laika posmā no 2019.gada 15.jūlija līdz 20.jūlijam. 

2.3. Pasūtītājs veic finanšu līdzekļu pārskaitījumu, pamatojoties uz Izpildītāja sastādīto tāmi (Līguma 

pielikums Nr.2) un Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtiem rēķiniem, kuriem jābūt iesniegtiem 

Pasūtītājam ne vēlāk kā piecas dienas pirms Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktā samaksas termiņa;  

2.4. Līguma 2.2. apakšpunktā minētie finanšu līdzekļi tiek pārskaitīti bezskaidras naudas vienībās uz 

Izpildītāja bankas kontu, kas ir norādīts Līguma 11.nodaļā. 

2.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma summu, ja Pakalpojums sniegts atbilstoši Līguma prasībām. 

Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi un/vai 

neatbilstoši Līguma prasībām, tomēr veiktais Pakalpojums ir izmantojams, Pasūtītājam ir tiesības 

vienpusēji samazināt Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas apmēru līdz pat 50% 

(piecdesmit) procentiem. Līguma summas apmēra samazināšana neatbrīvo Izpildītāju no 

zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

2.6. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir 

iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi 

izpildei. 
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2.7. Nepieciešamības gadījumā Līdzējiem ir tiesības,  vienojoties, grozīt Līguma kopējo summu un 

Pakalpojuma apjomu, izņemot Līguma summas palielināšanu. Šādi grozījumi būs spēkā tikai tad, 

ja tie noformēti rakstiski un ir abu Līdzēju parakstīti. Ar parakstīšanas brīdi šie grozījumi kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

3. Līdzēju pienākumi  

3.1. Izpildītājs, veicot Līgumā paredzēto saistību izpildi, apņemas:  

3.1.1. panākt pēc iespējas plašāku Siguldas novada un Latvijas atpazīstamību pasaulē; 

3.1.2. piesaistīt  mākslinieciski augstas kvalitātes režisoru/-us, scenogrāfu/-us, diriģentu/-us u.c. 

izpildītājus XXVII Starptautisko opermūzikas svētku nodrošināšanai; 

3.1.3. garantēt augstvērtīgu XXVII Starptautisko Siguldas opermūzikas svētku  māksliniecisko 

kvalitāti un prestižu; 

3.1.4. respektēt pasākuma norises vietas specifiku; 

3.1.5. Pasākuma programmā paredzēt: 

3.1.5.1. Svētku ieskaņas (atklāšanas) koncertu - koncertprogramma veidota, kā svētku 

uvertīra, atklājot Siguldas Opermūzikas svētkus; 

3.1.5.2. koncertu "Jaunās zvaigznes" - programma konceptuāli tiek veidota, pieaicinot Latvijā 

vēl neatpazītus jaunos talantus (starptautisku konkursu laureātus);  

3.1.5.3. garīgās mūzikas koncertu baznīcā - programma veidota, akcentējot latviešu 

komponistu - klasiķu daiļradi; 

3.1.5.4. Galā koncertu. Spilgta, mākslinieciski augstvērtīga koncertprogramma, nodrošinot 

Latvijas un ārvalstu opermūzikas mākslinieku piedalīšanos; 

3.1.5.5. kā pasākuma centrālo notikumu izvirzīt Džakomo Pučīni  operas " Toska" brīvdabas 

oriģināliestudējumu - iestudējuma virsuzdevums - īpaši piemērojot to gleznainajām 

Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupām (īpaši radīta un vienīgi šai izrādei izveidota 

skatuves, kā arī atsevišķu spēles laukumu scenogrāfija, īpaši un vienīgi šim 

iestudējumam veidoti kostīmi un režija, mūzikas aranžējumi), pieaicinot profesionālu 

scenogrāfu, tērpu mākslinieci, iestudējuma režisoru un mūzikas aranžētāju). 

3.1.6.piesaistīt Pasākuma realizācijā profesionālus un kompetentus darbiniekus un   māksliniekus; 

3.1.7. nodrošināt pielīgto speciālistu, apakšuzņēmēju, izpildītāju un citu ar Līgumu pielīgto saistību 

izpildē iesaistīto darbinieku kvalitatīvu un savlaicīgu darbību; 

3.1.8. saņemt Pasākuma organizēšanai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus visās 

nepieciešamajās institūcijās; 

3.1.9. atbildēt par uzņemtām saistībām ar Pasākuma organizēšanā  iesaistītajām trešajām personām 

(līgumi, vienošanās, mutiski apsolījumi utt.); 

3.1.10.atbildēt par autortiesību ievērošanu, tai skaitā samaksāt nepieciešamos maksājumus par 

izmantotiem autordarbiem, saņemot nepieciešamās atļaujas un muzikālo autordarbu 

publiskas atskaņošanas licenci; 

3.1.11. parakstīt līgumus ar Pasākuma nodrošināšanai pieaicinātajām personām, atbildēt par 

attiecīgo nodokļu nomaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

3.1.12.atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Izpildītāja ar Līgumu uzņemto saistību 

nepienācīgas izpildes rezultātā. 

3.2. Pasūtītājs, veicot Līgumā paredzēto saistību izpildi: 

3.2.1. apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt Līgumā paredzētos maksājumus un citas 

Līguma ietvaros uzņemtās saistības; 

3.2.2. atlīdzināt Izpildītājam zaudējumus, kas radušies Pasūtītāja ar Līgumu uzņemto saistību 

nepienācīgas izpildes rezultātā. 

 

4. Pakalpojuma izpilde un nodošana 

4.1. Nododot un pieņemot Pakalpojumu, Līdzēji sastāda un paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – 

nodošanas aktu Līguma 5.nodaļā noteiktajā kārtībā. Pēc Pakalpojuma pieņemšanas Pasūtītājs kļūst 

par Pakalpojuma un visu no tā izrietošo Izpildītāja mantisko tiesību īpašnieku. 

4.2. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojums tiks izpildīts apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstākā vai 

līdzvērtīgā  kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāda piemīt citiem profesionāļiem, 

kas veido līdzīga veida darbus. 

4.3. Izpildītājs saudzīgi izturas pret viņam uzticētajām Pasūtītāja materiālajām un citām vērtībām un 

uzņemas visa veida atbildību par tām. 
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4.4. Izpildītājs Pasūtītājam atlīdzina zaudējumus, ja Pakalpojums nav izveidots vai pabeigts vispār 

un/vai noteiktā termiņā, nav izveidots atbilstošā kvalitātē vai atšķirīgi no Pasūtītāja pieprasītā, kā 

arī, ja Pakalpojums, pēc tā izveides netiek nodots Pasūtītājam. 

 

5. Pakalpojuma pieņemšanas –nodošanas kārtība 

5.1. Pakalpojuma galīgā nodošana Pasūtītājam tiek noformēta ar Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas 

aktu, parakstot to abiem Līdzējiem.   

5.2. Pasūtītājs apņemas izteikt pretenzijas par paveikto Pakalpojuma, ja tādas būs, 5 (piecu) darba dienu 

laikā, šajā laikā piekrītot vai izsakot savas iebildes. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Pakalpojuma 

pieņemšanas-nodošanas aktu, ja izpildītais Pakalpojums neatbilst Līguma nosacījumiem. 

5.3. Jebkurš Līdzējs ir atbildīgs otram Līdzējam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

par tiešajiem zaudējumiem, kurus Līdzējs Līguma noteikumu pārkāpšanas dēļ ir nodarījusi otram 

Līdzējam, un apņemas atlīdzināt otram Līdzējam nodarītos tiešos zaudējumus. 

 

6. Līguma grozījumi 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

6.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Pakalpojuma izpildi, 

Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo 

ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, 

ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir 

jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības, un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana 

un stāšanās spēkā. 

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

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

Līdzēja uzskata ir iespējama un paredzama tā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo rakstura apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas izceļas no Līguma izpildes, tiks risināti 

savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. 

8.2. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj savstarpēji vienoties par strīda izšķiršanu, strīds risināms vispārīgās 

jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.3. Līguma attiecības, kas nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

9. Līguma izbeigšana 

9.1. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līgumu savstarpēji par to vienojoties. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 2 

(divas) nedēļas iepriekš gadījumos, ja: 

9.2.1. Izpildītājs Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildi kavē vairāk kā 10 (desmit) 

kalendārās dienas, ja vien nav sastādīta atsevišķa vienošanās par laika termiņa 

pagarināšanu; 

9.2.2. tiek konstatēts, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši Līguma nosacījumiem. 

Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus; 

9.2.3. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt 

Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā. 
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9.3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 

nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējiem, kurš ir 

vainojams Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam tiešie zaudējumi, izņemot negūto 

peļņu, kas tam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu. 

 

10. Pārējie noteikumi 

10.1. Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par 

Līguma noteikumiem. 

  10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā 

esamību.  

10.3. Lai nodrošinātu pienācīgu ar Līgumu noteikto saistību izpildi, Līdzējiem ir pienākums 10 

(desmit) dienu laikā rakstiski brīdināt vienam otru par savas adreses vai citu rekvizītu maiņu. 

Līdzējs, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīgs par zaudējumiem, kas viņam vai otram Līdzējam 

šajā sakarā var rasties. 

10.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību un saistību 

pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 

 10.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir galvenā speciāliste 

profesionālās mākslas jautājumos xxxx xxxx, e-pasts: xxxxx.xxxxx@sigulda.lv Pasūtītājs 

pilnvaro kontaktpersonu parakstīt pakalpojuma Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 10.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, 

un viens pie Izpildītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.7. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

 

11. Līdzēju rekvizīti, paraksti 
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