LĪGUMS Nr.

Rīgā,

2015. gada ___. ________

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes priekšsēdētāja Andra
Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukta
Pasūtītājs,
SIA “Aģentūra VB Plus”, tās valdes locekles Ināras Vākas personā, kura
rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs,
biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, tās valdes
priekšsēdētāja Jura Stengrevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
tekstā Maksātājs,
pamatojoties uz Ceļu satiksmes drošības padomes 26.01.2015. sēdes lēmuma
7.4. punktu par finanšu līdzekļu piešķiršanu VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
konkursa 6. – 8. klašu skolēniem „Gribu būt mobils” organizēšanai no apdrošināšanas
līdzekļiem, ko apdrošināšanas sabiedrības ceļu satiksmes negadījumu novēršanas
pasākumu veikšanai ieskaita biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju
birojs” kontā saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas likumu, kā arī pamatojoties uz iepirkuma „Mācību konkursa
6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils” izstrāde, realizēšana un publicitāte”
(Id.Nr. CSDD 2015/63) rezultātiem,
noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk minēto:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, Izpildītājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem un darba uzdevumu,
ko parakstījuši Pasūtītājs un Izpildītājs un kas pievienots Līgumam kā 1. pielikums
(turpmāk – darba uzdevums), izstrādā un realizē satiksmes drošības mācību konkursu
6. - 8. klašu skolēniem „Gribu būt mobils!” (turpmāk – Pasūtījums), un Maksātājs
apņemas samaksāt Izpildītājam par Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Līguma
nosacījumiem Līguma 4. punktā noteiktajā apjomā un kārtībā.
1.2. Pasūtījums ietver šādus satiksmes drošības mācību konkursa 6. – 8. klašu
skolēniem „Gribu būt mobils!” (turpmāk - konkurss) norises posmus:
1.2.1. konkursa sagatavošanas posms:
1.2.1.1. konkursa Gribu būt mobils mājaslapas www.gribubutmobils.lv
programmatūras optimizācija un modernizācija;
1.2.1.2. interaktīva, filmēta mācību materiāla satiksmes drošībā mopēdu/velosipēdu
vadītājiem izstrāde, paredzot ne mazāk kā 10 (desmit) dažādu satiksmes situāciju
analīzi – vizualizēta situācija, jautājums, kam seko pareizu un nepareizu atbilžu
varianti (atbildes tiek vērtētas), un ceļu satiksmes noteikumu skaidrojums.
1.2.2. konkursa neklātienes posms internetā:
1.2.2.1. konkursa popularizēšanas pasākumu skolās, citās izglītības iestādēs un masu
medijos nodrošināšana;
1.2.2.2. uzaicinājuma vēstuļu izsūtīšana Latvijas izglītības iestādēm un konkursa
popularizēšanas aktivitātes;
1.2.2.3. konkursa dalībnieku reģistrēšana un uzskaite;

1.2.2.4. ne mazāk kā 40 (četrdesmit) satiksmes drošības jautājumu izstrādāšana,
sagatavošana un apstrāde atbilstoši programmnodrošinājuma prasībām, kā arī
jautājumu bloku sasaites ar programmnodrošinājumu un procesa administrēšana;
1.2.2.5. konkursa dalībnieku atbilžu automātiska datorizēta vērtēšana;
1.2.2.6. konkursa dalībnieku rezultātu apkopošana, rezumēšana un labāko, kuri
kvalificējas pusfinālam, noteikšana;
1.2.2.7. pateicības izteikšana konkursa dalībniekiem un labāko komandu, kuras
nekvalificējas pusfinālu sacensībām, apbalvošana (ne mazāk kā 100 komandām);
1.2.2.8. publicitātes nodrošināšana;
1.2.2.9. konkursa Gribu būt mobils mājaslapas www.gribubutmobils.lv sasaiste ar
portālu www.berniem.csdd.lv konkursa norises laikā.
1.2.3. konkursa klātienes posms:
1.2.3.1. pusfināli 7 (septiņos) reģionos (Rīgā un 6 (sešās) Latvijas pilsētās), ievērojot
konkursa nolikumā noteikto reģionālo dalījumu, kas pieejams Pasūtītāja mājaslapā
www.csdd.lv sadaļā „Sabiedriskās aktivitātes”;
1.2.3.2. fināls, aptverot visas Latvijas reģionālo pusfināla uzvarētāju komandas;
1.2.3.3. ne mazāk kā 2 (divas) praktiskās darbošanās uzdevumu un 10 (desmit)
satiksmes drošības uzdevumu kompleksu sagatavošana un apstrāde atbilstoši
programmnodrošinājuma
prasībām
un
jautājumu
bloku
sasaistei
ar
programmnodrošinājumu, procesa administrēšana;
1.2.3.4. tiesnešu – ekspertu komisijas nodrošināšana un datorspeciālista līdzdalība
konkursa laikā;
1.2.3.5. konkursa dalībnieku apzināšana, uzaicināšana un atbalsts komandām pusfinālu
un fināla gatavošanās laikā;
1.2.3.6. telpu nodrošināšana un aprīkošana ar nepieciešamajiem tehniskajiem un
saimnieciskajiem līdzekļiem;
1.2.3.7. publicitātes nodrošināšana;
1.2.3.8. visu uzvarētāju komandu (1. – 3. vieta) apbalvošana (skolēni un pedagogi),
ieskaitot konkursa galveno balvu – 1.vietas komandai planšetes datori (katram
dalībniekam un pedagogam);
1.2.3.9. piemiņas suvenīru nodrošināšana visiem dalībniekiem (ar konkursa simboliku);
1.2.3.10. katrā no pusfināliem un finālā cienasts dalībniekiem un atbalstītājiem
(aptuveni 100 (simts) cilvēki katrā pasākumā).
1.2.4. Latvijas aktīvāko satiksmes drošības izglītības iestāžu pedagogu (ne mazāk kā 18
(astoņpadsmit) izglītības iestādes un ne mazāk kā 40 (četrdesmit) pedagogu)
noteikšana saskaņā ar konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” nolikumu,
kas pieejams Pasūtītāja mājaslapā www.csdd.lv sadaļā „Sabiedriskās aktivitātes”, un
tālākizglītības pasākuma organizēšana.
2.

Izpildītāja saistības

2.1. Izpildītājam saskaņā ar darba uzdevumu jāveic konkursa mājaslapa
www.gribubutmobils.lv optimizācija un modernizācija, kā arī konkursa laikā lapai
jādarbojas sasaistē ar portālu www.berniem.csdd.lv.
2.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt konkursa neklātienes posma uzsākšanu
Internetā ne vēlāk kā 2015. gada 1. septembrī. Konkursa neklātienes posma jautājumu
risināšana jāuzsāk ne vēlāk kā 2015. gada 12. oktobrī un tai jāturpinās ne mazāk kā 45
(četrdesmit piecas) dienas.
2.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtījuma izpildi ne vēlāk kā līdz
2016. gada 1. maijam.

2.4.
Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par Pasūtījuma izpildes gaitu, ja
Pasūtītājs to pieprasa, un šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam
detalizētus norādījumus turpmākai Pasūtījuma izpildei saskaņā ar Pasūtījuma darba
uzdevumu. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par iespējamiem
Pasūtījuma izpildes tehniskiem vai organizatoriskiem aizkavēšanās gadījumiem vai jau
notikušu kavēšanos.
2.5.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstveida pārskatu par katrā Pasūtījuma posmā
ietilpstošo darbu izpildi, tiklīdz tie ir radīti (izpildīti).
2.6.
Izpildītājs var iesaistīt Pasūtījuma izpildē trešās personas, uzņemoties pilnu
atbildību pret Pasūtītāju par šo personu darba apmaksu un to darba rezultātiem, kā arī
par šo personu radīto autortiesību objektu izmantošanu Līguma izpildes vajadzībām un
autoratlīdzības samaksu.
2.7.
Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā novērst visas Pasūtītāja rakstiski norādītās kļūdas par darba uzdevuma
pilnīgu vai daļēju neizpildi, ko Pasūtītājs ir konstatējis Izpildītāja iesniegtajos
izpildītajos darbos.
2.8.
Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtījuma izpildes atdot Pasūtītājam tā
iesniegto informatīvo materiālu oriģinālus, ja Pasūtītājs to pieprasa. Izpildītājs apņemas
neizmantot Pasūtītāja reklāmas vai informatīvos materiālus savām vajadzībām, kā arī
nenodot tos izmantošanai trešajām personām bez Pasūtītāja atļaujas.
2.9.
Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju un saskaņot visus konkursa
jautājumus un uzdevumus, kā arī saskaņot izvēlētās balvas. Ja Pasūtītājs iebilst par
kādu no jautājumiem, uzdevumiem vai balvu izvēli, tad Izpildītājam ir pienākums to
nomainīt atbilstoši Pasūtītāja priekšlikumam.
2.10. Izpildītājs, informējot sabiedrību par Pasūtījumu, tā izstrādi un realizāciju,
apņemas norādīt, ka finansējumu Pasūtījuma izstrādei un realizācijai nodrošina
maksājumi no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas prēmijām, kurus ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu
veikšanai biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” kontā katru
ceturksni ieskaita apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
2.11. Izpildītājs apņemas uz materiāliem, mājaslapā www.gribubutmobils.lv, kā arī
jebkura veida reklāmās, ja tas ir iespējams, norādīt, ka Pasūtījums, tā izstrāde un
realizācija tiek finansēta no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu
novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita
biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” kontā, ietverot materiālos
un reklāmās abreviatūru LTAB un OCTA apvienojumu.
3.

Pasūtītāja saistības

3.1.
Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visu informāciju, kas ir
nepieciešama Pasūtījuma izpildei saskaņā ar darba uzdevumu. Ja Pasūtītājs atsakās
sniegt Izpildītājam kādu informāciju, tad Pasūtītājs atsakās arī no tiesībām prasīt tos
rezultātus, kurus bez šādas informācijas izmantošanas nav iespējams sasniegt.
3.2.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par
Pasūtījuma izpildes gaitu.
3.3.
Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā
Pasūtījuma posmā ietilpstošo darbu saņemšanas izskatīt tos un pieņemt lēmumu par to

apstiprināšanu, informējot par pieņemto lēmumu Izpildītāju. Apstiprinājuma gadījumā
Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par attiecīgo
Pasūtījuma posmu 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Ja
Pasūtījums nav apstiprināts, tad Pasūtītājam rakstiski jānorāda savas piezīmes un
ierosinājumi. Šajā gadījumā Puses papildus vienojas par attiecīgā Pasūtījuma posma
izpildes termiņa pagarināšanu.
3.4. Pasūtītājs, informējot sabiedrību par Pasūtījumu, tā izstrādi un realizāciju,
apņemas norādīt, ka finansējumu Pasūtījuma izstrādei un realizācijai nodrošina
maksājumi no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas prēmijām, kurus ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu
veikšanai biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” kontā katru
ceturksni ieskaita apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu ietverot
materiālos un reklāmās abreviatūru LTAB un OCTA apvienojumu.
4.

Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

4.1 Līguma kopējā summa par Pasūtījuma izpildi ir 50 650,60 EUR (piecdesmit
tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 60 centi), ko veido pamatsumma 41 860,00 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit eiro un 00 centi) un PVN
21 % 8 790,60 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro un 60 centi).
4.2. Maksātājs samaksu par Līguma 1.2.1.punktā minētā Pasūtījuma posma
izpildi 9 075,00 EUR (deviņi tūkstoši septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā, kas
sastāv no pamatsummas 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) un
PVN 21 % 1 575,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci eiro un 00
centi), veic šādā apmērā un kārtībā:
4.2.1. priekšapmaksu 4 537,50 EUR (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi eiro
un 50 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 3750,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi
simti piecdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21 % 787,50 EUR (septiņi simti astoņdesmit
septiņi eiro un 50 centi), Maksātājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc Līguma spēkā stāšanās un Izpildītāja rēķina, kurā norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs
būs Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas;
4.2.2. pēcapmaksu 4 537,50 EUR (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi eiro un
50 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 3750,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
piecdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21 % 787,50 EUR (septiņi simti astoņdesmit
septiņi eiro un 50 centi), Maksātājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta, kas apliecina
Līguma 1.2.1.punktā minētā Pasūtījuma posma izpildi, un Izpildītāja rēķina, kurā
norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs ir Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas.
4.3. Maksātājs samaksu par Līguma 1.2.2.punktā minētā Pasūtījuma posma
izpildi 7042,20 EUR (septiņi tūkstoši četrdesmit divi eiro un 20 centi) apmērā, kas
sastāv no pamatsummas 5820,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit eiro un 00
centi) un PVN 21% 1222,20 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit divi eiro un 20
centi), veic šādā apmērā un kārtībā:
4.3.1. priekšapmaksu 3521,10 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro un
10 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 2910,00 EUR (divi tūkstoši desmit eiro
un 00 centi) un PVN 21 % 611,10 EUR (seši simti vienpadsmit eiro un 10 centi),
Maksātājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās
un Izpildītāja rēķina, kurā norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs būs Pasūtītājs, kā arī tā
rekvizīti, saņemšanas;
4.3.2. pēcapmaksu 3521,10 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro un 10
centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 2910,00 EUR (divi tūkstoši desmit eiro un

00 centi) un PVN 21 % 611,10 EUR (seši simti vienpadsmit eiro un 10 centi),
Maksātājs samaksā Izpildītājam pēc 2015.gada 1.novembra 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta, kas apliecina
Līguma 1.2.2. punktā minētā Pasūtījuma posma izpildi, un Izpildītāja rēķina, kurā
norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs ir Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas.
4.4. Maksātājs samaksu par Līguma 1.2.3. punktā minētā Pasūtījuma posma
izpildi 31 387,40 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit septiņi eiro un
40 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 25 940 EUR (divdesmit pieci tūkstoši
deviņi simti četrdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21 % 5447,40 EUR (pieci tūkstoši
četri simti četrdesmit septiņi eiro un 40 centi), veic šādā apmērā un kārtībā:
4.4.1. priekšapmaksu 15 693,70EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs
eiro un 70 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 12 970,00 EUR (divpadsmit
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21 % 2723,70 EUR (divi
tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs eiro un 70 centi), Maksātājs samaksā Izpildītājam
pēc 2015. gada 1. novembra 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina, kurā
norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs būs Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas;
4.4.2. pēcapmaksu 15 693,70 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs
eiro un 70 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 12 970,00 EUR (divpadsmit
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21 % 2723,70 EUR (divi
tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs eiro un 70 centi), Maksātājs samaksā Izpildītājam
pēc 2016. gada 1. janvāra 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja un Izpildītāja
parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta, kas apliecina Līguma 1.2.3. punktā minētā
Pasūtījuma posma izpildi, un Izpildītāja rēķina, kurā norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs
ir Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas.
4.5. Maksātājs samaksu par Līguma 1.2.4. punktā minēto darbu veikšanu
3 146,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši eiro un 00 centi) apmērā, kas
sastāv no pamatsummas 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) un
PVN 21 % 546,00 EUR (pieci simti četrdesmit seši eiro un 00 centi), veic šādā apmērā
un kārtībā:
4.5.1. priekšapmaksu 1 573,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs eiro
un 00 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs
simti eiro un 00 centi) un PVN 21 % 273,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs eiro un
00 centi), Maksātājs samaksā Izpildītājam pēc 2016. gada 1. janvāra 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina, kurā norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs būs Pasūtītājs,
kā arī tā rekvizīti, saņemšanas;
4.5.2. pēcapmaksu 1573,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs eiro un
00 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti
eiro un 00 centi) un PVN 21 % 273,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs eiro un 00
centi) Maksātājs samaksā Izpildītājam pēc 2016. gada 1. janvāra 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta, kas
apliecina Līguma 1.2.4.punktā minētā Pasūtījuma posma izpildi, un Izpildītāja rēķina,
kurā norādīts, ka Pasūtījuma saņēmējs ir Pasūtītājs, kā arī tā rekvizīti, saņemšanas.
4.6. Apmaksas tiek uzskatītas par notikušām brīdī, kad Maksātājs ir iesniedzis bankā
maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz rēķinā norādīto Izpildītāja
norēķinu kontu vai veicis apmaksu internetbankā, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
5.

Pušu atbildība

5.1.
Ja Izpildītājs nokavē kādu no Līgumā 2.2. vai 2.3. punktā minētajiem
termiņiem, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens

procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne
vairāk kā 5% (pieci procenti) no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
5.2. Ja Maksātājs nokavē Līguma 4.2., 4.3., 4.4. vai 4.5. punktā minētos maksājumu
termiņus, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,01 % (nulle komats nulle viens
procents) apmērā no attiecīgā kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darba
dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no attiecīgā kavētā maksājuma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Maksātāju no Līgumā uzņemto saistību izpildes.
6.

Autortiesības

6.1.
Autora mantiskās tiesības (kuras reglamentē Autortiesību likums) uz Līguma
izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pāriet Pasūtītājam pēc tam, kad ir
izpildīti Līguma, t. sk., darba uzdevuma noteikumi, un Maksātājs saskaņā ar Līguma
4.punktu ir pilnībā samaksājis Izpildītājam atlīdzību par Pasūtījuma izpildi. Saskaņā ar
šī punkta noteikumiem Pasūtītājam nodotās tiesības ir izņēmuma tiesības.
6.2. Pasūtītājs saņem tiesības uz visām datnēm, kas ir nodotas Pasūtītājam kā Līguma
izpildes rezultāts, kā arī uz visiem grafiskajiem, dizaina vai fotogrāfiskajiem darbiem
un/vai tekstuālajiem, un/vai audiovizuālajiem (ar vai bez skaņas pavadījuma)
autortiesību objektiem, ko satur šīs datnes.
6.3. Pasūtītājs iegūst tiesības lietot, izplatīt, pavairot, pārveidot, pārstrādāt vai kā citādi
izmantot Līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību objektus, t.sk. reklāmu tekstus,
mākslinieciskus, dizaina (datora grafika), fotogrāfiskus darbus u.tml.
6.4. Autora personiskās tiesības (kuras regulē Autortiesību likums) uz Līguma izpildes
rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder Izpildītājam. Izpildītājs apņemas
nodrošināt šo tiesību neizmantošanu tādā veidā, kas varētu traucēt Pasūtītājam to
lietošanu.
6.5. Izpildītājs apņemas nokārtot visus ar autortiesībām un blakustiesībām saistītos
jautājumus (ar autoriem un/vai to tiesību pārņēmējiem – fiziskām personām) pirms
Pasūtījuma 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.
6.6. Tad, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 6.1. punkta noteikumiem ir saņēmis
izņēmuma tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem,
Izpildītājam ir tiesības saglabāt vienu kopiju no visiem Līguma izpildes rezultātā
radītajiem un Pasūtītājam nodotajiem autortiesību objektiem. Izpildītājam nav tiesības
izmantot šo kopiju citiem mērķiem, kā vien lai sniegtu pakalpojumus Pasūtītājam
saskaņā ar Līgumu.
6.7. Pasūtītājs atbild par visu to autortiesību objektu likumīgu izmantošanu, kurus tas
nodod Izpildītājam izmantošanai Līguma izpildes vajadzībām. Pasūtītāja atbildība
ietver arī jebkādu autoratlīdzību samaksu šo darbu autoriem.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma uzņemto saistību
neizpildi, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju
apstākļu (turpmāk – Force Majeure) ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja
ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos tā nevar atbildēt – tās ir
stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi u.c. dabas katastrofas, masveida saslimšanas,
karš, jebkura veida militāras operācijas, streiki, eksporta vai importa aizliegumi,
normatīvo aktu izmaiņas, kuras ietekmē Pušu saistības izpildes iespējamību.

7.2. Pusei, kura atsaucas uz Force Majeure, nekavējoties rakstiski jāinformē pārējās
Puses par to rašanos. Ja kāda no Pusēm pieprasa, tad attiecīgajai Pusei jāiesniedz
pārējām Pusēm dokumenti, kas apstiprina Force Majeure iestāšanos.
7.3. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz Force Majeure iestāšanos, Puses vienojas par
turpmāko Līguma izpildi.
8. Citi nosacījumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā paredzēto
saistību izpildei.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, tad tā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā rakstiski paziņo par to pārējām Pusēm.
8.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, tad
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.
8.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā, ja
vienošanās nav panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa Latvijas Republikā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstiski, un Pušu
pārstāvju parakstīti, tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.6. Līguma 1.pielikumu – Darba uzdevumu paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
8.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 13 (trīspadsmit) lapām, tai skaitā
1. pielikums uz 5 (piecām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros. Pie katras Puses glabājas 1
(viens) Līguma eksemplārs.
9. Pušu rekvizīti
Izpildītājs:
SIA “Aģentūra VB Plus”

Pasūtītājs:
VAS „Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

Maksātājs:
Biedrība
„Latvijas
Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs”
Klijānu iela 2D, Rīga, LV- Miera iela 25, Rīga, LV-1001 Lomonosova iela 9, Rīga,
1050
LV-1019
Vien. reģ. Nr. 40003397562
Vien. reģ. nr. 40003345734
Vien. reģ. Nr.40008084453
A/s „SEB banka”
A/s “Citadele banka”
A/s „Swedbank”
Kods UNLALV2X002
Kods PARXLV22
Kods HABALV22
LV43UNLA 0002014469647 LV75PARX0000118181018 LV62HABA0551008165234
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I.Vāka
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