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Rīgas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Rīgas 
domes 2015.gada 15.decembra lēmumu Nr.3315 .Par-pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 
līguma noslēgšanu ar SIA „Rīgas nami?", pārstāv Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments, turpmāk arī - Departaments, tā direktora Gunta Helmaņa personā, 
no vienas puses, un 

SIA „Rīgas nami", reģistrācijas numurs 4000310963 8, tās valdes priekšsēdētājas 
Vinetas V erikas, valdes locekļu Andreja Kondratjuka un Ervina Straupes personās, kuri 
rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk arī Sabiedrība, no otras puses; abas kopā sauktas - 
Puses, 

;. 

L 
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pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 
41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1panta pirmo un trešo 
daļu, likuma „Par pašvaldībām" 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 
ceturto daļu, 17.2panta 2. un 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un saskaņā ar 
Rīgas domes 0 1.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības 
nolikums" 17.punktu un 3.pielikuma 9.punktu, 

pamatojoties uz Rīgas domes 2015;gada 15.decembra -lēmumu Nr.3315 „Par 
pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Rīgas nami"" 

ievērojot to, ka: 
Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā 
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās 
funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus 
līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde 
ietilpst Pašvaldības kompetencē; 

Sabiedrības īpašumā ir nekustamie īpašumi - nozīmīgi nacionālas nozīmes 
kultūras infrastruktūras objekti: Rīgas Kongresu nams, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 
Rīgā, Melngalvju nams, Rātslaukumā 7, Rīgā, un kinoteātris „Splendid Palace", 
Elizabetes ielā 61, Rīgā, turpmāk saukti - Pasākumu centri vai Pasākumu centrs, - 
kas ir piemēroti plaša spektra vietējo un starptautisko pasākumu rīkošanai un ir 
ieguldīti Sabiedrības pamatkapitālā, lai cita starpā tos izmantotu likuma „Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto Pašvaldības autonomo 
funkciju un 17. 2panta 2. un 3 .punktā noteikto Valsts un Pašvaldības dalītas 
atbildības galvaspilsētas funkciju izpildes nodrošināšanai; 

- Pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo 



' 't ' J l ., 

mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt pušu tiesības un pienākumus, 
noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk-Līgums): 

1. Līguma priekšmets· 

1.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt šādu likuma · .Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā pašvaldības autonomajā funkcijā 
(rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu ( orfanizatoriska 
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem u.c.)) un 17. panta 2. un 
3.punktā noteiktajā valsts un Pašvaldības dalītas atbildības galvaspilsētas funkcijā 
(nodrošina apstākļus ārvalstu delegāciju uzņemšanai un ar to saistīto nacionālās 
reprezentācijas objektu uzturēšanu un piedalās nacionālās nozīmes kultūrvēsturisko 
objektu, kā arī kultūras infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā) ietilpstošu pārvaldes 
uzdevumu: nodrošināt Pasākumu centru kā nacionālās reprezentācijas un kultūras 
infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstīšanu, atbalstot · kultūras · dzīves· norišu 
daudzveidību un kultūras u.c. valstij un Pašvaldībai nozīmīgu pasākumu pieejamību un 
nodrošinot kultūras mantojuma mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu (turpmāk 
Uzdevums); 

1.2. Izpildot Uzdevumu, Sabiedrība: 
1.2.1. nodrošina, ka Pasākumu centrs „Kinoteātris „Splendid Palace?" tiek 

saglabāts kā . daudzfunkcionāls kultūras centrs, kurā demonstrē mākslinieciski 
augstvērtīgu, daudzveidīgu ārzemju un nacionālo kino, akcentējot Eiropas kino 
izrādīšanu; 

1.2.2. veicina Pasākumu centra „Kinoteātris „Splendid Palace?" kā nacionālā un 
Eiropas kinoteātra atpazīstamību vietējā un starptautiskā līmenī, līdzdarbojoties dažādu 
vietēja un starptautiska mēroga kino pasākumu (festivāli, konferences, semināri u.tml.) 
organizēšanā; 

1.2.3. nodrošina, ka Pasākumu centrs „Rīgas Kongresu nams" tiek saglabāts kā 
nozīmīgs daudzfunkcionāls nacionālās reprezentācijas un kultūras infrastruktūras objekts 
koncertu, izglītojošu un citu pasākumu rīkošanai Rīgas pilsētā; 

1.2.4. nodrošina iespēju valstij, Pašvaldībai un to padotībā esošām iestādēm un 
institūcijām, ārvalstu vēstniecībām un kultūras centriem, kā arī citām personām un 
institūcijām Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā izmantot Pasākumu centru „Kinoteātris 
,,Splendid Palace?" un „Rigas Kongresu nams" telpas vietējo un starptautisko koncertu, 
konkursu un festivālu kultūras jomā rīkošanai un valstiski nozīmīgu pasākumu, kā arī 
izglītojošu nodarbību, gadskārtējo konferenču, semināru un lekciju dažādās profesionālās 
jomās, korporatīvu pasākumu rīkošanai; 

1.2.5. nodrošina, ka Pasākumu centrs „Melngalvju nams" tiek saglabāts kā 
nozīmīgs daudzfunkcionāls nacionālās reprezentācijas un kultūras infrastruktūras objekts 
ārvalstu delegāciju uzņemšanai, koncertu un citu valstij un Pašvaldībai nozīmīgu 
pasākumu rīkošanai Rīgas pilsētā; 

1.2.6. nodrošina iespēju valstij un Pašvaldībai un to iestādēm un institūcijām 
Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā izmantot Pasākumu centra „Melngalvju nams" 
telpas pasākumu rīkošanai; 
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1.2.7. nodrošina, ka Pasākumu centrs „Melngalvju nams" tiek saglabāts kā 
apskates objekts -Vecrīgas vizītkarte, nodrošinot tā pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem un kultūrvēsturiskā mantojuma mērķtiecīgu un lietderīgu -izmantošanu; · 

1.2.8. turpina-sadarbību ar Latvijas un ārvalstu-sabiedriskajām, profesionālajām, 
organizācijām, ārvalstu vēstniecībām un citām kultūras organizācijām; 

1.2.9. nodrošina sabiedrības informēšanu par- Pasākumu centros notiekošajiem 
pasākumiem; - · 

1.2.10. veicina pakalpojumu pieejamību plašam iedzīvotāju lokam. 

2. Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība 

2.1. Līgums ir noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā 
abpusējas parakstīšanas. 

2.2. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas 
gadījumus. 

2.3. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no 
Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kura iestāšanos neviena no Pusēin 
neparedzēja un nevarēja paredzēt. 

2.4. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par nepārvaramas varas apstākļu 
iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas 
noteikumiem. 

2.5. Uzdevuma izpildē Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts 
pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas 
ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī ar 
Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un profesionālajām. organizācijām, ārvalstu 
vēstniecībām un citām organizācijām, kuru darbības mērķi ir saistīti un atbilst Uzdevuma 
mērķiem un prioritātēm. 

2.6. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no Pašvaldības un tās 
institūcijām Uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju un norādījumus. 

2.7. Jautājumos, kas saistīti ar Uzdevuma izpildi un kurus Sabiedrība ir tiesīga 
izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

2.8. Sabiedrībai ir tiesības Uzdevuma izpildes nodrošināšanai slēgt nepieciešamos 
līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā nozaru speciālistiem un ekspertiem. 

2.9. Sabiedrība ir tiesīga veikt komercdarbību Pasākumu centros, lai nodrošinātu 
Uzdevuma izpildei nepieciešamos ieņēmumus, saskaņojot un līdzsvarojot Pasākumu 
centru izmantošanu komercdarbībai ar Uzdevuma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas 
ir nepieciešamas vai saistītas ar Uzdevuma izpildi un tā nodrošināšanai nepieciešamo 
ieņēmumu gūšanu. 

2.10. Nosakot kārtību, kādā tiek iznomātas Pasākumu centru telpas Līguma 
ietvaros, Sabiedrība ievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 6.4panta pirmajā daļā noteikto. 

Atbilstoši tirgū pastāvošam pieprasījumam un saimnieciskas darbības 
organizācijas principiem Sabiedrības valde ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
apstiprina Pasākumu centru telpu iznomāšanas un tajos pieejamo pakalpojumu sniegšanas 
cenrādi. 
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2 .11. Ja Sabiedrība nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevuma izpildi 
atbilstoši Līguma noteikumiem, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā 
par to rakstveidā informē Pašvaldību, lai vienotos par turpmāku Līguma izpildi. 

3. Pušu atbildība 

3.1. Pašvaldība atbild par tās funkciju, kurās ietilpst Uzdevums, izpildi kopumā un 
no sava budžeta atlīdzina zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai 
personai. 

3 .2. Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus un izdevumus, kas 
Pašvaldībai radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta 
vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā. 

4. Uzdevuma izpildes kārtība un apjoms un savstarpējie norēķini 

4.1. Uzdevuma izpildes veikšanai Sabiedrība novirza ieņēmumus no Uzdevuma 
izpildes ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un ieņēmumus, kas ir gūti no 
komercdarbības (tai skaitā, iznomājot trešajām personām Sabiedrības īpašumā un 
pārvaldīšanā nodotos Pašvaldības nekustamos īpašumus), kā arī uz cita pamata 
piesaistītos līdzekļus, tostarp ieņēmumus no sadarbības līgumiem un no Eiropas 
Savienības un citiem finanšu instrumentiem piesaistītiem līdzekļiem. 

4.2. Sabiedrība veic pienācīgu un savlaicīgu Uzdevuma izpildi pieejamā 
finansējuma robežās. Sabiedrība nodrošina Uzdevuma izpildes ieņēmumu un izdevumu 
informācijas iekļaušanu tās· gadskārtējā-budžetā, kā arī nodrošina, ar Uzdevuma izpildi 
saistītu ieņēmumu un izdevumu kontroli un uzskaiti. 

4.3. Līguma 1.2.4.punktā noteiktos pienākumus Uzdevuma izpildei Sabiedrība 
veic, nodrošinot telpas Pasākumu centros „Splendid Palace" un „Rīgas Kongresu nams" 
un tajos pieejamos atbalsta pakalpojumus, t.sk. tehnikas un inventāra nomu, apkalpojošā 
personāla pakalpojumus. Pasākumam, kurš atbilst Līgumā noteiktam Uzdevumam un 
mērķim, Sabiedrība piešķir atlaidi 25% apmērā no tās noteiktām Pasākumu centru telpu 
nomas cenām pasākumiem, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 

4.3.1. valsts, Pašvaldības un to padotībā esošo iestāžu un institūciju rīkotajiem 
pasākumiem, ja Sabiedrībai iesniegts Rīgas pilsētas izpilddirektora vai Departamenta 
saskaņojums pasākuma norises nodrošināšanai, ja saskaņojumu dod Rīgas pilsētas 
izpilddirektors, viņš divu darba dienu laikā par to rakstveidā informē Departamentu; 

4.3 .2. Pašvaldības atbalstītajiem pasākumiem, ja Sabiedrībai par šādu atbalstu ir 
iesniegts Departamenta rakstisks paziņojums, kurā norādīta persona, kurai atbalsts 
piešķirts, kā arī atbalstāmais pasākumus, kam Sabiedrība var piemērot atlaidi. 

4.4. Līguma 1.2.6.punktā noteiktos pienākumus Uzdevumu izpildei Sabiedrība 
veic, nodrošinot telpas Pasākumu centrā „Melngalvju nams" un tajos pieejamos atbalsta 
pakalpojumus, t. sk. tehnikas un inventāra nomu, apkalpojošā personāla pakalpojumus. 
Pasākumam, kurš atbilst Līgumā noteiktam Uzdevumam un mērķim, Sabiedrība piešķir 
atlaidi 25 % apmērā no tās noteiktām Pasākumu centru telpu nomas cenām pasākumiem, 
ja pasākumu rīko valsts, Pašvaldība vai to padotībā esoša iestāde vai institūcija un 
Sabiedrībai iesniegts Rīgas pilsētas izpilddirektora saskaņojums pasākuma norises 
nodrošināšanai. 
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4.5. Šā Līguma 4.3. un 4.4.punktā noteiktās atlaides tiek piemērotas Pasākumu 
centros ,,Rīgas Kongresu nams" un „Splendid Palace" kopā ne vairāk kā 55 pasākumiem, 
un Pasākumu centrā ,,Melngalvju nams" ne vairāk kā 10 pasākumiem kalendārajā gadā. 
Pasākumus, kuriem tiek- piemērota Līguma 4.3. vai 4.4.punktā noteikta atlaide tiek 
uzskaitīti atbilstoši to norises datumiem (pasākumi, par kuriem saņemts Līguma 4.3.1. vai 
4,4.punktā noteiktais saskaņojums vai Līguma 4.3 .2.punktā noteiktais paziņojums un 
noslēgts nomas līgums tekošajā gadā, bet to norise paredzēta nākamajā gadā, tiek 
pieskaitīti nākamajam gadam). Piešķirto atlaižu uzskaiti veic Sabiedrība, vienu reizi 3 
(trijos) mēnešos nosūtot Departamentam informāciju par pieejamo pasākumu skaitu, 
kuriem var tikt piemērotas atlaides. Sabiedrībai ir pienākums sniegt informāciju par 
pieejamām atlaidēm arī jebkurā citā laikā, ja to pieprasa Departaments vai Rīgas pilsētas 
Izpilddirektors. 

4.6. Līguma 1.2.7.punktā noteikto pienākumu izpildi Sabiedrība veic īpašumu 
apsaimniekošanai pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros un, ievērojot Pasākumu centru 
noslodzi Uzdevuma izpildei u.c. pasākumu rīkošanai. 

4.7. Pašvaldības atbalsts Līguma izpildei tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 
20.12.2011. lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 
ž.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi. 

4.8. Sabiedrība racionāli un lietderīgi rīkojas ar Uzdevuma izpildes rezultātā 
gūtajiem finanšu līdzekļiem. 

· · · · 5. Uzdevuma izpildes kvalitātes- novērtējuma kritēriji un pārskatu sniegšanas 
klrtrba 

5.1. Sabiedrība Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt 
kvalitatīvu Uzdevuma izpildi. 

5.2. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem: 
5 .2.1. telpu nomnieku un pasākumu apmeklētāju apmierinātības aptauju rezultāti 

(aptauju veikšanu ne retāk kā vienu reizi gadā nodrošina Sabiedrība, aptaujājot vismaz 
SOO apmeklētājus un klientus); 

5.2.2. saņemto iesniegumu, t.sk. pamatoto, nepamatoto sūdzību skaits saistībā ar 
Uzdevuma izpildi; 

5.2.3. Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprinātajā vidēja termiņa darbības 
stratēģijā attiecībā uz Pasākumu centriem noteikto finanšu un nefinanšu mērķu ietvaros 
izvirzīto uzdevumu izpilde. 

5.3. Sabiedrība Departamentam katru gadu iesniedz: 
5 .3 .1. līdz kārtējā gada 31.jūlijam - ziņojumu par Līguma izpildi kārtējā gada 

pirmajā pusgadā; 
5.3.2. līdz nākamā gada 31.janvārim - ziņojumu par Līguma izpildi iepriekšējā 

gadā. 
5.4. Līguma 5.3.apakšpunktā minētajos ziņojumos Sabiedrība norāda: 
5.4.1. Līguma 5.2.apakšpunktā minēto kritēriju izpildes rādītājus; 
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5.4.2. Pasākumu centros atbilstoši Uzdevumam organizēto un nodrošināto 
pasākumu skaits, pasākumu apraksts, pasākumu apmeklētības rādītāji u.c. būtiska 
Informācija par pasākumiem; 

5.4.3. budžeta izpildes informāciju, kas attiecas uz Uzdevuma izpildi; 
5.4.4. uz būtiskajiem šķēršļiem (ja tādi ir), kas kavējuši Uzdevuma izpildi augstā 

kvalitātē. 

ļ 
li 
f 
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6. Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība 

6.1. Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi atrodas 
Departamenta pārraudzībā. 

6.2. Departaments, nodrošinot Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību: 
6.2.1. ir tiesīgs pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma izpildi; 
6.2.2. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtos ziņojumus; 
6.2.3. veic Uzdevuma izpildes kontroli, kā arī novērtē Uzdevuma izpildes kvalitāti 

.askaņā ar Līguma 5.2.apak:špunktā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem; 
6.2.4. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma, atbilst 

Departamenta kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 
6.3. Sabiedrība atbilstoši tās budžeta iespējām ievero Departamenta 

priekšlikumus un ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevuma izpildes nodrošināšanu. 

7. Līguma grozīšana un izbeigšana 

7 .1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to 
pieņemts attiecīgs Rīgas domes lēmums. Gadījumā, ja tiek grozīti Līguma 
pamatnoteikumi, Līguma grozījumu projekts nosūtāms saskaņošanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. Līguma grozījumi, kas saskaņoti ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, var tikt parakstīti un pēc to abpusējas parakstīšanas 
stJjas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja paredzamie 
Līguma grozījumi skar trešās personas tiesības, pret kuru kādai no Pusēm ir finanšu 
uistrbas, attiecīgās Puses pienākums ir informēt šīs trešās personas par paredzamo 
arozTjumu saturu. 

7 .2. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina: 
7.2.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas; 
7.2.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar 

Llguma termiņa izmaiņām. 
7.3. Katra Puse var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to otru 

Pusi trīs mēnešus iepriekš. 
7.4. Katra Puse var vienpusēji atkāpties no Līguma, neievērojot Līguma 

7 ,3. punktā minēto brīdinājuma termiņu, ja: 
7.4.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus; 
7.4.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja 

vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem. 

i, 
i 
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8. Citi noteikumi 

8. J. Sūtījums vai korespondence, ko viena Puse nodod otrai Pusei sakarā ar 
Uauinu, ir- atzīstama par pienācīgi nodotu un saņemtu, ja tā ir nosūtīta uz Līgumā 
noradno Puses adresi ar ierakstītu vēstuli vai personīgi nodota otrai Pusei pret parakstu. 
Dokumenti atzīstami par pienācīgi iesniegtiem un saņemtiem septītajā dienā pēc 
11080tTlanas (pasta zīmogs), ja nosūtīti uz Līgumā norādītajām adresēm ierakstītā vēstulē 
vai aarlk, ja ir saņemts attiecīgs pasta · iestādes paziņojums par korespondences 
lt.lnlcalanu adresātam, tajā pašā dienā - ja tie nosūtīti ar kurjeru vai personīgi nodoti 
l'UIOI vai tlls pārstāvim. 

8,2, Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina 
NllVltari,ejo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās 
11runu ceļi, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8,3, Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu 
pd~uma, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir 
ptonlkums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8,4, Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas 
lalkl.u1tnav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. 

8,5, Līgums sagatavots uz septiņām lapaspusēm trijos eksemplāros. Visiem 
Ua;uma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Pašvaldība saņem divus Līguma 
okHmpllrus, Sabiedrība - vienu. · 

P•lvnldtba: 

RIIAI pllsDtas pašvaldības vārdā 
Rfga1 domes Izglītības, kultūras 
un 1porta departaments 
Rot, Nr,LV90000013606 
Adro1QfKrišJiņtva1demāra ielas, 
Rr1a, ŗ;jv-1010 ,, · .· 

1•/1 

Sabiedrība: 

SIA „Rīgas nami" 
Reģ. Nr.40003109638, 
Juridiskā adrese: Smilšu iela 14, 
Rīga, LV-1050 
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