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Pakalpojuma līgums Nr. ░░░░░░░░░░░░ 

par Kāzu filmēšanu 

 
Rīga            2022.gada ░░░░░░░░ 

 
Toms Rubīns, personas kods 080190-10310, (turpmāk tekstā - Izpildītājs) no vienas puses un ░░░░░░░░░░░░ personas kods 

░░░░░░-░░░░░░, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no otras puses, kopā sauktas par Pusēm un katra atsevišķi - par Pusi, noslēdz šo līgumu, 
kurā vienojas par zemāk norādīto (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets un apjoms 
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja pasākuma filmēšanu, materiāla  apstrādi un ar to saistītos 

pakalpojumus (turpmāk tekstā - pasūtījums), kā arī nodrošināt individuālu rezervāciju pasākumam līguma punktā nr.1.2. norādītajā laikā. 
1.2. Puses vienojas, ka kāzu datums ir 2022. gada ░░░░░░░░░░░░. 
Pakalpojumā ietilpst pasūtījuma filmēšana ░░░░ stundu ilgumā - laika posmā 

no plkst. ░░░░:░░░░ adrese ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

līdz plkst. ░░░░:░░░░ adrese ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (turpmāk – pasākums). 
1.3. Izpildītājs apņemas veikt iegūtā video materiāla apstrādi un padarīt to pieejamu Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 kalendāro mēnešu 

laikā no Kāzu datuma. 
1.4. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, kādā no interneta failu apmaiņas platformām vai USB 

datu nesējā: 
1.4.1. Profesionāli sagatavotu pasākuma īsfilmu, kuras garumam jābūt 3-5 minūtes (viena muzikālā skaņdarba garumā). 
1.4.2. … 

1.5. Interneta failu apmaiņas platformu izvēlas Izpildītājs. Izpildītājs neatbild par Pasūtītāja izmantoto IT risinājumu spēju piekļūt 
tiešsaistes galerijā pieejamajiem materiāliem (piemēram, interneta ātrumu, datora spēju lejupielādēt failus, u.tml.). 

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
2.1. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 7 dienas pirms pasākuma nosūtīt Izpildītājam pasākuma norises plānu. 
2.2. Pasūtītājam ir pienākums paziņot visiem pasākuma dalībniekiem, ka pasākuma laikā notiks video filmēšana un fotografēšana. 

Ja kāds no pasākuma dalībniekiem nevēlās tikt filmēts vai fotografēts, tad Pasūtītājam šī informācija ir jānodod Izpildītājam ne vēlāk kā 7 
dienas pirms pasākuma dienas sākuma. 

2.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt pasākuma plānā vismaz 1:30 h (vienu stundu un trīsdesmit minūtes)  laika individuālajai 
pāra sesijai bez viesu klātbūtnes. 

2.4. Pasūtītājam nav tiesības izmantot Izpildītāja radīto darbu komerciālos nolūkos vai nodot trešajām personām publikācijām 
internetā, drukātajos medijos bez atsauces uz pasūtījuma autoru. 

2.5. Pasūtītājam ir tiesības norādīt Izpildītājam vēlamos filmēšanas sižetus, vietas un personas; 
2.6. Gatavā pasūtījuma pieņemšanas brīdī Pasūtītājam ir tiesības, bez papildus samaksas, saņemt no Izpildītāja arī pasūtījuma 

neapstrādāto materiālu, iesniedzot Izpildītājam sagatavotu ārējo datu nesēju, kurā ir pietiekami daudz brīvās vietas visa materiāla 
saglabāšanai. 

2.7. Gadījumā ja, saņemot gatavo īsfilmu, Pasūtītājs vēlas, lai Izpildītājs veic kādas tehniskas korekcijas jau gatavajā īsfilmā - 
piemēram, kāda atsevišķa kadra, izņemšana, pagarināšana, saīsināšana vai aizvietošana ar citu kadru - pirmajā reizē Pasūtītājam ir tiesības 
lūgt, Izpildītājam veikt šīs korekcijas bez papildus samaksas. Atkārtotas korekciju ieviešanas reizes tiek uzskatītas par atsevišķu pakalpojumu 
sniegšanu, kuru cena ir 70.00 € par katru labojuma reizi. 

2.8. Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam izmantot Pasūtītāja izvēlētu mūzikas skaņdarbu īsfilmas pavadījumam, taču šādā 
gadījumā - Pasūtītājam ir pienākums nosūtīt Izpildītājam sarakstu ar vēlamajiem mūzikas skaņdarbiem ne vēlāk kā 7 dienas pirms 
pasākuma.  

2.9. Pasūtītājam ir tiesības kāzu norises laikā lūgt Izpildītājam pagarināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu. Atlīdzība par 
pakalpojuma sniegšanas laika pagarināšanu ir 70.00 € par katru nākamo stundu. Šī samaksa Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam 
vienlaicīgi ar lūguma veikšanu. 

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi 
3.1. Izpildītājam ir pienākums pasākuma laikā sniegt nepieciešamās konsultācijas un ieteikumus Pasūtītājam, lai nodrošinātu 

iespējami augstu pakalpojuma kvalitāti. 
3.2. Gadījumā, ja Izpildītājs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Izpildītāju vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt 

pakalpojumu, Izpildītājs apņemas savu iespēju robežās sniegt palīdzību Pasūtītājam, cita līdzvērtīga pakalpojuma sniedzēja atrašanā, kā arī 
Izpildītājam ir jāatgriež Pasūtītājam šī līguma punktā nr. 4.3. iepriekš samaksātā pasākuma datuma rezervācijas maksa. 

3.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt pasūtījuma izpildei nepieciešamo rezerves tehniku sava darba veikšanai (otra kamera, 
gaismošanas elementi, nepieciešamie objektīvi, strāvas elementi, atmiņu kartes, u.tml.). 

3.4. Izpildītājam ir tiesības samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (lietus, vējš, putenis), 
nepiemērotu telpu gadījumā, ja faktiskais pasākuma ilgums ir mazāks par 1.2. punktā norādīto, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs neatvēlēt 
filmēšanai nepieciešamo laiku. 

3.5. Izpildītājs patur tiesības izmantot sevis uzņemto video materiālu pašreklāmas nolūkiem, izstādēm, konkursiem un citām 
publicitātes vajadzībām, bez iepriekšējas šo rīcību saskaņošanas, ja vien nav izmantotas privātuma tiesības, kas ir pilnīga Izpildītāja 
konfidencialitāte attiecībā uz iemūžinātā materiāla publicēšanu (sk. līguma punktu nr.4.6.). 

3.6. Izpildītājam ir tiesības pārtraukt pasūtījuma izpildi jebkurā brīdī, brīdinot par to Pasūtītāju, gadījumos, ja no pasākuma 
dalībnieku puses tiek veikta necienīga izturēšanās pret Izpildītāju, ja pasākuma norises gaitā pasākuma dalībnieku rīcības dēļ tiek 



 2 | 3 lpp 
 

apdraudēta Izpildītāja veselība vai dzīvība, ja pasākuma dalībnieki apzināti mēģina veikt Izpildītājam piederošās mantas bojājumus, kā arī 
gadījumos kad apzināta mantas bojājuma veikšana tiek konstatēta jau pēc tās faktiskā notikuma. 

3.7. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā arī tad, ja pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta 
Līguma 3.6. punktā paredzētajā gadījumā. 

3.8. Izpildītājam ir tiesības nepakļauties Pasūtītāja vai citu ar to saistīto personu aicinājumiem pārkāpt normatīvos tiesību aktus 
vai vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas, tostarp -  nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumus gadījumos, kad Izpildītājs pārvietojas 
ar savu transportlīdzekli;  

3.9. Izpildītājam ir tiesības pagarināt 1.3.punktā norādīto pasūtījuma izpildes laiku, Ja Pasūtītājs nav iesniedzis Izpildītājam - šī 
līguma punktā nr. 2.8. norādītajā termiņā - sarakstu ar vēlamajiem mūzikas skaņdarbiem priekš pasākuma īsfilmas pavadījuma.  

3.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs vēlas veikt korekcijas videoklipā, kuru iepriekš jau ir atzinis par pieņemtu, Izpildītājs patur tiesības 
atteikt šādam lūgumam, ja izmantotais videomateriāls jau ir ticis mainīts vai izdzēsts, kā rezultātā korekciju ieviešana kļuvusi neiespējama. 

3.11. Izpildītājam ir tiesības pagarināt 1.3.punktā norādīto pasūtījuma izpildes laiku veselības sarežģījumu gadījumā. 
3.12. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs vienpusēji pārceļ Kāzu datumu, Izpildītājam ir tiesības izvērtēt un pēc saviem ieskatiem 

piekrist Pasūtītāja lūgumam pārcelt šajā Līgumā paredzēto pakalpojumu uz jauno kāzu datumu, ievērojot zemāk norādītos nosacījumus: 
3.12.1.  Ja kāzu datums tiek pārcelts tā paša kalendārā gada ietvaros un Izpildītājs ir pieejams, rezervācijas maksājums tiek 
ieskatīts jaunajā rezervācijā; 
3.12.2.  Ja tiek noteikts jauns kāzu datums nākamā kalendārā gada ietvaros, Līguma 4.1. punktā paredzētajai atlīdzībai tiek 
pievienota rezervācijas datuma pārcelšanas maksa, kas tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma punktā nr.4.1. norādītās 
kopējās samaksas apmēra. 

3.13. Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam rezervācijas datuma pārcelšanas maksa, brīdī kad Izpildītājs ir piekritis veikt rezervācijas 
datuma pārcelšanu.  

3.14. Gadījumā ja Pasūtītājs vēlas pārcelt pasākuma filmēšanas datumu, kas minēts šī līguma punktā nr.1.2., uz citu datumu, taču 
Izpildītājs vēlamajā datumā jau ir aizņemts, rezervēts vai nolīgts citu darbu veikšanai, Pasūtītājs vienojās ar Izpildītāju par cita datumu 
rezervāciju, taču gadījumā ja tas nav iespējams, Izpildītājs neatgriež pasākuma rezervācijas maksu par sākotnēji rezervēto pasākuma 
filmēšanas datumu, kas ir minēts šī līguma punktā nr.1.2., kā arī neatgriež visas iepriekšējās rezervācijas datuma pārcelšanas maksas, ja 
rezervācijas datuma pārcelšana notiek atkārtoti. 

4. Norēķinu kārtība  
4.1.  Atlīdzība par Izpildītāja veikto darbu saskaņā ar Līguma 1. punktu ir ░░░░ €.  
4.2. Visas papildus izmaksas, kuras var tikt piemērotas Izpildītājam no citām iesaistītajām pusēm – caurlaides, atļaujas filmēt, 

ieejas maksas, kā arī maksas autostāvvietu izmantošana, jāsedz Pasūtītājam. 
4.3.  Trīs darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam pasākuma datuma rezervācijas 

maksājums 100€ apmērā. Pasākuma datuma rezervācija ir atsevišķs pakalpojums uz kā pamata balstās garantija, ka Izpildītājs būs 
pieejams pasākuma norises dienā un nepieņems rezervējumus no citiem klientiem. 

4.4. Izpildītājs tiek uzskatīts par rezervētu darba veikšanai tikai pēc rezervācijas maksas saņemšanas. Ja Izpildītājs nav saņēmis 
pasākuma datuma rezervācijas maksājumu, šis līguma tiek uzskatīta par spēkā nestājušos. 

4.5. Atlikusī summa ░░░░ € Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam līdz vai vienlaicīgi ar pasākuma norises beigām. 
4.6. Privātums un konfidencialitāte garantē gatavā materiāla un satura neizpaušanu trešajām personām, ko var izvēlēties par 

atsevišķu samaksu, kas tiek noteikta 35% (trīsdesmit piecu procentu) apmērā no līguma punktā nr.4.1. noteiktās atlīdzības. Atzīmēt pēc 
nepieciešamības:  

4.6.1. ☐Pasūtītājs vēlas izmantot privātuma un konfidencialitātes tiesības. Privātuma tiesību ievērošanas maksa ░░░░░€. 
4.6.2. Pasūtītājs nevēlas izmantot privātuma tiesības. 

4.7. Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti skaidrā naudā vai uz Izpildītāja bankas kontu Nr. LV79PARX0005731650001. 
4.8. Skaidrās naudas saņemšanu Izpildītājs apliecina ar atsevišķu atzīmi un parakstu uz Līguma. Visi Pasūtītāja ar pārskaitījumu 

veiktie maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem brīdī, kad maksājums ienāk Izpildītāja bankas norēķinu kontā. 
4.9. Pasākuma datuma rezervācijas maksa un rezervācijas datuma pārcelšanas maksa netiek atgriezta, ja  pasākuma norise 

tiek atcelta. 
4.10. Pakalpojuma apmaksa no Pasūtītāja puses apliecina, ka izpildīto pakalpojumu Pasūtītājs ir pieņēmis un tam nav pret to 

nekādu iebildumu.  
4.11. Visas summas un maksājumi - kas ir minēti šī līguma ietvaros nav atgriežami. Izņēmuma gadījumā, ja iestājas līguma 

punktā nr.3.2. minētie apstākļi Izpildītājs atgriež Pasūtītājam līguma punktā nr. 4.3. noteikto pasākuma datuma rezervācijas maksu vai 
pēdējo rezervācijas datuma pārcelšanas maksu, kas norādīta šī līguma punktā nr.3.12.2. 

5. Nepārvaramā vara 
5.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, nelaimes gadījums, Latvijas Republikas varas 

izdotie likumi un lēmumi, kas padara šajā līguma paredzēto saistību izpildi par neiespējamu, atbrīvo abas puses – Pasūtītāju un Izpildītāju 
- no atbildības par šī līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

5.2. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt līguma saistības šī līguma 5.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo 
otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un iespējamo ilgumu. Minētā termiņa neievērošanas gadījumā attiecīgā Puse zaudē tiesības 
atsaukties uz 5.1. punktā minētajiem apstākļiem. 

5.3. Gadījumā, kad rezervācijas datuma pārcelšana tiek veikta sakarā ar nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, 
karadarbība, nelaimes gadījums, Latvijas Republikas varas izdotie likumi un lēmumi, kas padara šajā līguma paredzēto saistību izpildi par 
neiespējamu, rezervācijas datuma pārcelšana notiek bezmaksas, taču jaunās rezervācijas datums nedrīkst būt vēlāks par tekošo kalendāro 
gadu, kas ir minēts šī līguma punktā nr.1.2., vai 12 mēnešus vēlāks par iepriekš rezervēto datumu - ja rezervācijas datuma pārcelšana notiek 
atkārtoti. 
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5.4. Puses nepārprotami vienojas, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta vai citu iestāžu vai valsts orgānu izsludinātās ārkārtējās 
situācijas vai cita veida izņēmuma stāvokļi saistībā ar Covid-19 izraisīto pandēmiju vai epidēmijām, kā arī visi citi Covid-19 izraisītas 
pandēmijas apkarošanai izsludinātie ierobežojumi vai aizsardzības pasākumi (izņemot tiešus fotografēšanas vai filmēšanas aizliegumus) 
neatkarīgi no tā, vai tos ir noteikusi varas iestādes Latvijā vai jebkurā citā valstī, nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma 
izpratnē. 

6. Pārējie noteikumi 
6.1. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapaspusēm, 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. 
6.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā esamību. 
6.3. Puses apņemas aizsargāt un neizpaust trešajai personai sakarā ar šī Līguma izpildi iegūto tehnisko, komerciālo un citu 

informāciju. Iepriekšminētā informācija jebkurā laikā uzskatāma par konfidenciālu 
6.4. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma saturu un piekrīt visiem šī līguma nosacījumiem. 
6.5. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka viņa partneris (laulātais) ir iepazīstināts ar līguma saturu un piekrīt līguma 

nosacījumiem. 
6.6. Pasūtītājs ir iepazinies ar Izpildītāja portfolio un neceļ pretenzijas pret Izpildītāju par sagaidāmo video saturu, tā apstrādes 

veidu un stilu pēc tā nodošanas Pasūtītājam. Pasūtītājs apzinās, ka filmēšanas pakalpojums šī Līguma ietvaros tiks sniegts atbilstoši 
Izpildītāja darba stilam un profesionālajam skatījumam, līdz ar to Izpildītājam ir tiesības izvēlēties reportāžas sižetus.  

6.7. Tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem (videomateriālu) pieder Izpildītājam (Autortiesību 
likuma 14.pants). 

6.8. Visi strīdi un domstarpības, kas līguma izpildes gaitā radušies starp Pusēm, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā, bet ja 
vienošanos vai izlīgumu nav iespējams panākt viena mēneša laikā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās Latvijas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  

6.9. Ja Līguma izpildes laikā rodas jautājumi, kas saistīti ar Līguma priekšmetu, bet kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji 
noformē to rakstveidā kā pielikumu jau noslēgtajam Līgumam, un tas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7. Pušu paraksti  
7.1. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs piekrīt, personas datu apstrādei šī līguma un rēķina sagatavošanai.  

 
 
 

Izpildītājs:__________________________________ Pasūtītājs:________________________________ 
 

Vārds, uzvārds: Toms Rubīns Vārds, uzvārds:  
 

e-pasts: toms@idopictur.es e-pasts: 
 

Tel.nr.: 28 29 0341 Tel.nr.: 
 


