
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Par ”DAILE TEĀTRA rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošanu un tirdzniecību” 

 

Rīgā,          2015.gada 14.jūlijā 

 

VSIA „ DAILE TEĀTRA”, Reģ. Nr. LV40003783138, adrese: Brīvības ielā 75, Rīgā, LV-1001, tās 

valdes priekšsēdētāja Andra Vītola personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta 

„Pasūtītājs”, no vienas puses, 

un 

SIA Biļešu paradīze, Reģ.Nr: LV40003349437 adrese: Ropažu iela 49-25, Rīga LV-1006, tās Valdes 

priekšsēdētāja Ērika Naļivaiko personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts „Tirgotājs”, 

no otras puses, kopā un atsevišķi turpmāk tekstā saukti „Puses”, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz 

šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo: 

 

 

1. Līguma priekšmets. 

Saskaņā ar Pasūtītāja vajadzībām un iepirkuma par ”DAILE TEĀTRA rīkoto pasākumu 

ieejas biļešu izgatavošanu un tirdzniecību”, ID Nr. DT 2015/22tehnisko specifikāciju (Darba uzdevums) 

(Pielikums Nr.1), atbilstoši Tirgotāja iesniegtajam iepirkuma Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.2) 

un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.3), Tirgotājs apņemas visā Līguma darbības laikā veikt visu 

Pasūtītāja rīkoto Pasākumu ieejas biļešu mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, turpmāk tekstā sauktu 

„Pakalpojums”, Pasūtītāja tirdzniecības vietā DAILES TEĀTRA valdījumā esošajās telpās ar Pasūtītāja 

nodrošināto personālu un visās Tirgotāja vienotā elektroniskā tīklā saslēgtās tirdzniecības vietās, organizēt 

naudas inkasāciju visā Līguma darbības laikā un apmaksāt visus naudas plūsmas administrēšanas 

pakalpojumus, rezervēt vietu reklāmas izvietošanai Interneta veikalā. 

 

2. Līgumā lietoto terminu skaidrojumi. 

2.1. „Biļešu tirdzniecība”: nemateriālo vērtību un tiesību pārdošanas (nodošanas) pasākumu kopums;  

2.2. „Tirdzniecības vieta”: Pretendenta norādīta publiski pieejama vieta, kurā ir iespējams nopirkt Pasūtītāja 

biļetes, tajā skaitā arī interneta veikals; 

2.3. „Tirgotājs”: Pretendents, kurš sniedz pakalpojumu patērētājiem, pārdodot (tajā skaitā arī Pasūtītāja) 

biļetes. 

2.4. „Biļešu Administrētājs”: Pasūtītāja vadības nozīmēta persona(as), kura(as) izveido un atceļ Pasākumus, 

nosaka biļešu cenu joslās, nosaka un atceļ aizliegumus, nosaka biļešu rezervācijas veidus un izņemšanas 

termiņus, atceļ rezervācijas, vai citādi Pasūtītāja noteikto pilnvaru ietvaros administrē Pasūtītāja 

pasākumu biļešu komplektus, biļetes un kontrolē biļešu tirdzniecības gaitu;  

2.5. „Kasieris”: persona (as), kura(as) veic biļešu pārdošanu un visas citas darbības, kuras atļauj Latvijas 

Republikas likumdošana, kā arī noteiktas ar Pasūtītāja un/vai Izpildītāja rīkojumu. 

2.6. „Biļešu tirdzniecības aparatūra”: Izpildītāja valdījumā/īpašumā esošu ierīču un iekārtu kopums, uz kura 

ir uzstādīti Programmu nodrošinājums un Programmatūra, lai spētu veikt visas Biļešu tirdzniecības 

procesa izpildei nepieciešamās darbības. 

2.7. „Programmu nodrošinājums”: operētājsistēma (OS), datorprogrammas un dati, kas tiek glabāti Biļešu 

tirdzniecības aparatūras datu nesējos; 

2.8. „Programmatūra”- Izpildītāja nomāts, nopirkts, izveidots un lietots Programmu nodrošinājums biļešu 

tirdzniecībai - ar kuru Izpildītājam ir tiesības rīkoties, uzlabot, pārveidot, un citādi pakārtojot tās darbību 

Pasūtītāja interesēm un vajadzībām. Programmatūras darba valoda- latviešu. 

2.9. „Datu bāze”: Programmatūras sastāvdaļa, kurā ietilpst un kuru var papildināt ar datiem par zālēm, 

nosaukumiem, pasākumiem, cenām, cenu joslām, laikiem, klientiem utt. Datu bāzes rādījumi Kasieriem 

ir pieejami tikai apskatei un biļešu tirdzniecībai, Biļešu Administrētājiem administrēšanai, apskatei vai 

izdrukai- (Atskaite). Datu bāzes darba valoda - latviešu. 

2.10. „Atskaite”: Pasūtītāja pieprasīts un Izpildītāja Programmatūras un Biļešu tirdzniecības aparatūras 

latviešu valodā sagatavots attēls vai tā izdruka par biļešu tirdzniecības rezultātu.  

2.11. „Biļete”: ar pārdošanas cenu Izpildītāja Programmatūras un Biļešu tirdzniecības aparatūras latviešu 

valodā sagatavots ieejas dokuments Pasākumā. Biļete sastāv vismaz no divām daļām. Pamatdaļas un 
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kontroles daļas. Rādījumi uz biļetes pamatdaļas ir noteikti Darba uzdevuma IV. daļas 9. punktā. Uz 

biļetes kontroles daļas obligāti ir jābūt cenai, Pasākuma nosaukumam un biļetes numuram. 

2.12. „E-papīra Biļete”: biļetes veids ar pārdošanas cenu un pasūtītāja logotipu Tirgotāja Programmatūras 

sagatavots ieejas dokuments Pasākumā, kuru patērētājs var izdrukāt uz savas drukas ierīces pēc samaksas 

izdarīšanas par biļeti interneta veikalā. E-biļetes parametri ir noteikti Darba uzdevuma IV.daļas 9.2. 

punktā.  

2.13. „E-attēla Biļete”: biļetes veids ar pārdošanas cenu un pasūtītāja logotipu Tirgotāja Programmatūras 

sagatavots ieejas dokuments Pasākumā, kuru patērētājs var saņemt uz savas elektroniskās ierīces pēc 

samaksas izdarīšanas par biļeti interneta veikalā. E-biļetes parametri ir noteikti Darba uzdevuma IV.daļas 

9.3. punktā. 

2.14. „Abonements”: biļetes veids, kurš dod tiesības apmeklēt vairākus Pasūtītāja noteiktus Pasākumus. 

Abonementu tirdzniecību veic tikai Pasūtītāja kasēs. 

2.15. „Dāvanu karte”: elektroniskās maksājumu kartes veids, kurš tiek izgatavots Pasūtītāja kasēs. Ar 

Dāvanu karti var norēķināties par Pasūtītāja biļetēm jebkurā Pretendenta tirdzniecības vietā. Derīguma 

termiņš 12 mēneši kopš iegādes brīža.  

2.16. „Biļetes numurs”: Pretendenta Programmatūras piešķirta ciparu un/vai simbolu virkne, kura 

sagatavojot biļeti vai ielūgumu, tiek attēlota uz biļetes vai ielūguma. Pēc biļetes numura var iegūt ziņas 

par Rīkotāju, Pasākumu, Vietu Zālē, utt. 

2.17. „Biļetes pirkšanas ātrums”: laika nogrieznis, izteikts laika vienībās no brīža, kad Patērētājs ir 

izdarījis un apstiprinājis ar maksājumu savu izvēli, līdz brīdim, kad apmaksātās biļetes ir pilnīgi 

noformētas ar tām atbilstošiem rādītājiem. 

2.18. „Biļetes izgatavošanas ātrums”: laika nogrieznis, izteikts laika vienībās no brīža, kad Kasieris ir 

apstiprinājis Patērētāja izvēli biļešu sagatavošanas komandu pēdējā saskarnē, līdz brīdim, kad 

apmaksātā(s) biļete(es) ir pilnīgi noformēta(as) ar tai atbilstošiem rādītājiem. 

2.19. „Pasākums”: jebkurš Pasūtītāja rīkots notikums ar biļešu komplektu: izrāde, koncerts, utt. 

2.20. „Zāle”: Pasūtītāja noteiktas Pasākuma norises vietas nosaukums un adrese (DAILES TEĀTRA Lielā 

zāle, DAILES TEĀTRA Mazā zāle utt.) ar Pasūtītāja noteiktu ierakstu vienību (vietu) skaitu Datu bāzē.  

2.21. „Biļešu komplekts”: Datu bāzē ierakstīts Pasākums Zālē, kurš radīts ar Biļešu 

administrētāja, Biļešu tirdzniecības aparatūras un Izpildītāja Programmatūras darbībām. Biļešu 

komplekta galvenās pazīmes ir vienādas un nemainīgas: Zāle, datums, sākuma laiks, nosaukums. Biļešu 

komplekts ar tā galvenajām pazīmēm var pastāvēt četros veidos. 

2.21.1. neapstrādājamu Datu veidā; 

2.21.2. apstrādei pieļaujamu Datu veidā; 

2.21.3. jauktā veidā – Datu un pārdotu biļešu un/vai izdrukātu ielūgumu veidā; 

2.21.4. pārdotu biļešu un/vai izdrukātu ielūgumu veidā. 

2.22. Biļešu komplekta skaitliskais attēlojums ir „Atskaite”. 

2.23. „Cenu josla”: Biļešu Administrētāja noteikts vietu daudzums ar vienādu cenu Zāles Biļešu 

komplektā. 

2.24. „Vieta”: jebkuras Zāles vienības ieraksts Biļešu komplektā, kuru var sagatavot kā ieejas dokumentu 

Pasākumā – biļeti. 

2.25. „Aizliegums”: Vieta (tas) Zālē, kuras nav tiesības pārdot. 

2.26. „Logotips”: Attēls datnes formātā, kuru Biļešu Administrētājs var pievienot Pasākuma Biļešu 

komplektam vienlaicīgi ar citiem biļetei nepieciešamajiem rādījumiem, un kurš ar Biļešu tirdzniecības 

aparatūras darbībām tiek attēlots uz biļetes vai ielūguma aversa, sagatavojot Pasākuma biļeti vai 

ielūgumu. 

2.27. “Rēķins par biļetēm”: DAILES TEĀTRA biļešu administrētāja pieprasīts, Tirgotāja programmatūras 

sagatavots dokuments, kuru izsniedz Klientam, kurš ir izteicis vēlēšanos apmaksāt biļetes, veicot bankas 

pārskaitījumu. 

2.28. „Svītru kodu lasītājs”: ierīce, kura pēc svītru koda spēj identificēt biļeti pēc vismaz divām pazīmēm: 

„derīga” vai „nederīga”.  

 

3. Līguma izpilde. 
3.1. Tirgotājs bez ierobežojuma pārdod DAILES TEĀTRA biļetes visā Pakalpojuma sniegšanas periodā 

visās savās tirdzniecības vietās (turpmāk – „Tirdzniecības vietas”) un interneta 
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veikalāwww.bilesuparadize.lv. Biļešu tirdzniecības saraksts un darba laiki ir pieejami adresē 

http://www.bilesuparadize.lv/stores. 

3.2. Tirgotājs nesamazinās tirdzniecības vietu skaitu – 30 (trīsdesmit) Tirdzniecības vietas Latvijā. Vismaz 

15 (piecpadsmit) Tirdzniecības vietas darbojas ārpus Rīgas. 

3.3. Tirgotājs pēc Pasūtītāja iesniegtā saraksta, nodrošina Pasūtītāju visā Pakalpojuma sniegšanas laikā ar 

pieejas vārdiem un kodu kartēm Atskaišu un Starppārskatu iegūšanai. Atskaišu un Starppārskatu ieguves 

skaits nav ierobežots. 

3.4. Tirgotājs atbild par Atskaites datu pareizību. Tirgotājs kompensē Pasūtītājam nepatiesu Atskaites datu 

dēļ radušos zaudējumus. 

3.5. Tirgotājs uzņemas visus ar naudas plūsmas administrēšanu saistītos riskus un izdevumus līdz brīdim, kad 

nauda ir kreditēta Pasūtītāja kontā. 

3.6. Tirgotājs veic nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu biļešu viltošanu - visas biļetes (izņemot 

E-biļetes), uz kurām ir vienādi rādījumi, bet kuras ir uz Tirgotāja un/vai Pasūtītāja oriģinālās biļetes 

sagataves, uzskatāmas par Tirgotāja pārdotām Viltotām biļetēm, par kurām Tirgotājs samaksā 

Pasūtītājam kompensāciju pieckāršā apmērā, atbilstoši katras šādas biļetes vērtībai. 

3.7. Tirgotājs ir atbildīgs par biļešu pārdošanas procesu, kvalitāti, biļešu tirdzniecības procesa legalitāti un 

atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai. 

3.8. Tirgotājs ierīko un apmaksā datu apmaiņas tīklu Tirdzniecības vietās visā Līguma darbības laikā.  

3.9. Tirgotājs ierīko saiti (pievienojumu) no DAILES TEĀTRA interneta mājaslapas www.dailesteatris.lv uz 

savas mājaslapas biļešu tirdzniecības lapu un sedz ar to saistītos izdevumus.  

3.10. Tirgotājs sedz ar biļešu izgatavošanu (gan DAILES TEĀTRA kasēs, gan citās Tirdzniecības vietās) 

saistītos izdevumus un apgādā ar visiem biļešu izgatavošanai nepieciešamajiem materiāliem 

Tirdzniecības vietas visā Līguma darbības laikā. 

3.11. Tirgotājs uzstāda un uztur biļešu tirdzniecības aparatūras tehnisko līmeni pienācīgā kvalitātē, 

savlaicīgi veicot apkopes un labošanas. Bojātās iekārtas DAILES TEĀTRĪTirgotājam ir pienākums 

nomainīt vienas darba dienas laikā. 

3.12. Tirgotājs organizē un apmaksā naudas inkasāciju Līguma darbības laikā.  

3.13. Tirgotājs apmaksā visus ar maksājuma karšu apkalpošanu saistītos izdevumus. 

3.14. Tirgotājs garantē un ir materiāli atbildīgs par biļešu tirdzniecībā ārpus DAILES TEĀTRA kasēm 

iesaistītā personāla darbību atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai. 

3.15. Tirgotājs nodrošina, ka Pasūtītājam ir iespējams patstāvīgi iegūt detalizētas atskaites par biļešu 

pārdošanas rezultātiem visās Tirgotāja tirdzniecības vietās.  

3.16. Tirgotājs patstāvīgi veic Līguma 1.2. un 1.3.punktos norādīto materiālo vērtību inventarizāciju. 

3.17. Tirgotājs apņemas, pēc Pasūtītāja sastādīta un Tirgotājam iesniegta un saskaņota darba uzdevuma, 

bez atsevišķas atlīdzības izgatavot Pasūtītāja vajadzībām nepieciešamos programmatūras rīkus. 

3.18. Tirgotājs nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkumā nolikumā norādītajām atskaišu formām. 

 

4. Līguma maksa. 

4.1. Maksa par pakalpojumu tiek izteikta procentos par katru pārdoto ieejas biļeti no tās pārdošanas cenas. 

4.1.1. Par pārdotajām Biļetēm, kuras tiek pārdotas DAILES TEĀTRA un Tirgotāja tirdzniecības 

vietās, samaksa ir noteikta 5% (piecu procentu) apmērā no pārdoto biļešu naudas apjoma. 

Pakalpojuma cenā neietilpst pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek aprēķināts papildus saskaņā 

ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 

4.1.2. Par Biļetēm ar 100% atlaidi un/vai biļetēm, kuras atbilstoši šī Līguma 2.16.punktam izgatavo 

Pasūtītāja Administrētājs, samaksa, Pusēm vienojoties, tiek noteikta EUR 0.11-  eirocenti. Cenā 

neietilpst pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek aprēķināts papildus saskaņā ar spēkā esošajiem 

LR normatīvajiem aktiem. 

 

5. Norēķinu kārtība. 

5.1. Tirgotājs veic starpnorēķinus ar Pasūtītāju katru otrdienu līdz plkst.15:00., pārskaitot iepriekšējo 

starpnorēķina dienu biļešu ieņēmumus uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu.  

5.2. Līdz katra mēneša „15.” datumam Puses salīdzina iepriekšējā mēneša naudas plūsmas rādījumus un pēc 

savstarpēji parakstītām noslēguma atskaitēm un 2 (divu) bankas dienu laikā veic norēķinu par iepriekšējo 

kalendāro mēnesi. 

http://____________________/
http://www.opera.lv/
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5.3. Ja kāda no punktos 5.1. vai 5.2. minētajām dienām ir ar varas institūciju aktiem noteikta brīvdiena, 

norēķins notiek nākamajā darba dienā.  

5.4. Kavējuma nauda, Pusēm vienojoties, tiek noteikta 0,1% (viena desmitdaļa %) apmērā no nesamaksātās 

summas par katru kavējuma dienu.  

5.5. Izdevumus par naudas pārskaitījumiem starp Latvijas bankām katra Puse sedz solidāri. 

 

6. Strīdi un domstarpības. 

6.1. Strīdi un domstarpības, kuri var rasties Līguma realizācijas gaitā, tiek risināti sarakstes un sarunu veidā, 

uzskatot par pienākumu vienoties ārpustiesas kārtībā. 

6.2. Gadījumā, ja strīda ārpustiesas risinājums nav panākts, Puses strīdu risina Latvijas Republikas tiesu 

instancēs saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu. 

 

7. Nepārvaramas varas apstākļi. 

7.1. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar 

saprātīgiem līdzekļiem, kuri aizliedz vai būtiski ierobežo Pušu darbību un tieši ietekmē Līguma izpildi, 

Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma izpildi. 

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir jāsaņem oficiāls kompetento valsts institūciju 

apstiprinājums 60 (sešdesmit) dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās. 

7.3. Tai Pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai par to izbeigšanos. 

 

8. Līguma darbības termiņš. 

8.1. Līgums stājas spēkā ar14.07.2015. un irspēkā 5 (piecus) gadus termiņā līdz 13.07.2020. Gadījumā, ja 

Tirgotāja sniegto pakalpojumu kopējā sasummētā vērtība, saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktā minēto 

iepirkumu, sasniedz EUR 500000,-(pieci simti tūkstoši eiro), neieskaitot PVN, ātrāk nekā šajā Līguma 

punktā noteikts, Līgums tiek izbeigts līdz ar noteiktās summas sasniegšanu un abu līgumslēdzēju 

Pušu savstarpējo saistību pilnīgu izpildi. 

 

9. Līguma grozīšana un izbeigšana. 
9.1. Līgums var tikt grozīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Visiem Līguma grozījumiem 

un/vai papildinājumiem ir jābūt rakstiskā formā un abpusēji parakstītiem.  

9.2. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā atcelt šo Līgumu, par to rakstveidā vienojoties. 

9.3. Līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja kāda no Pusēm pilnībā vai daļēji nepilda Līguma saistības, 

rakstiski par to paziņojot otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un pievienojot attiecīgus otras Puses 

vainas pierādījumus. 

9.4. Pusei, kura nav pildījusi Līguma noteikumus un ir saņēmusi otras Puses motivētu rakstisku brīdinājumu 

par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, ir pienākums un tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no brīdinājuma 

saņemšanas dienas novērst brīdinājumā norādītos būtiskos Līguma pārkāpumus. 

9.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Tirgotājs veic Pakalpojumu 

neatbilstoši Iepirkuma nolikumam, norādītajam Darba uzdevumam un šā Līguma nosacījumiem. 

Pasūtītājs neatlīdzina Tirgotājam tādējādi radušos zaudējumus. 

9.6. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi tādēļ, ka Pakalpojuma kvalitāte neatbilst Tirgotāja piedāvātajam, vai 

sakarā ar citiem Tirgotāja izdarītajiem pārkāpumiem, Tirgotājs sedz šādus Pasūtītāja zaudējumus, un 

Pasūtītājam ir tiesības Līgumu lauzt. 

9.7. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, Pasūtītāja lietošanā nodotā aparatūra ir jānodod atpakaļ Tirgotājam 5 

(piecu) darba dienu laikā, sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu. 

 

10. Citi noteikumi. 

10.1. Līgums satur konfidenciālu informāciju. 

10.2. Visa Līguma izpilde notiek tikai Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros. 

10.3. Puses drīkst informēt par Līguma saturu un ar to iepazīstināt tikai Latvijas Republikas likumos un 

Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī nepieciešamās juridiskas palīdzības sniegšanas gadījumos. 

10.4. Pasūtītājs DAILES TEĀTRA kasēs netirgo citu biļešu izplatīšanas firmu biļetes. 

10.5. Pasūtītājs DAILES TEĀTRA kasēs netirgo tradicionālās VID reģistrētās “papīra” biļetes. 

10.6. Pasūtītājam nav tiesības daļu no DAILES TEĀTRA biļetēm nodot kādam citam biļešu izplatītājam. 
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10.7. Par jebkuru pretenziju, kas attiecas un Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai 

rakstveidā 5 (piecu) dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par nosacījumu 

pārkāpšanu. 

10.8. Bez Biļešu un Biļešu kontroles pasakņu uzrādīšanas nekādas pretenzijas par Biļešu tirdzniecības 

rezultātu netiek izskatītas. 

10.9. Atskaites ir sagatavotas elektroniski un derīgas bez parakstiem. 

10.10. Puses paraksta tikai mēneša noslēguma atskaites, kuras kalpo par pamatu Pušu norēķiniem. 

10.11. Līguma noteikumu virsraksti tiek minēti tikai ērtības labad un neietekmē to skaidrojumu. 

10.12. Līgums satur Pušu labprātīgu nodomu izpaudumu. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un 

pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas Puses. 

10.13. Puses 1 (vienas) darba dienas laikā savstarpēji paziņo par rekvizītu maiņu. 

10.14. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrai Pusei izsniegts pa 1 

(vienam) Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.15. Tirgotājam ir tiesības vienpusējā kārtā palielināt tirdzniecības vietu skaitu, 3 (trīs) darba dienu laikā 

paziņojot par to Pasūtītājam. 

10.16. Darba uzdevums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Gadījumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses 

vadās no Darba uzdevumā uzstādītajiem noteikumiem. 

 

11. Atbildīgās kontaktpersonas. 

Atbildīgās kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Atbildīgās kontaktpersona no Tirgotāja puses: 
1.Biļešu administrēšana: 
; 
Tel, Fax.  

1.Datu administrēšana un kontroles process: 

Jānis Daube - Janis@bilesuparadize.lv; 

Mob. 29154725, Tel. 67364006, FAX. 67364005 

2.Par norēķiniem:  
; 
Tel., Fax.  

2.Par norēķiniem: 

AndrejsJansons - Andrejs@bilesuparadize.lv; 

Mob. 26524384, Tel. 67828528, Fax.67364005 

3.Par tīkla darbības traucējumiem: 
; 
Tel., Fax.  

3.Par tīkladarbībastraucējumiem: 

AigarsGrabovskis - Aigars@bilesuparadize.lv; 

Mob. Tel.26190808, Tel. 67364006, Fax.67364005 

4. Par administratīviem rīkojumiem: 
; 
Tel, Fax.  

4.Par administratīviemrīkojumiem: 

ĒriksNaļivaiko - Eriks@bilesuparadize.lv; 

Mob 29204565, Te. 67828527, Fax.67364005 

5.Par inkasāciju: 
_________________________________ 
Tel.______________ 

5.Par inkasāciju: 

IlzeĢiptere - Ilzeg@bilesuparadize.lv; 

Mob 29393061, Tel. 67828530, Fax.67843066 

 

12. Pušu juridiskie rekvizīti un paraksti:. 

Pasūtītājs: Tirgotājs: 

Valsts SIA „Dailes teātris” 

Reģ.Nr.40003783138 

Adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001 

Banka: AS Swedbank,  

Konts: LV49HABA0001401053762 

 

_____________________________ 

Andris Vītols, 

DAILE TEĀTRA valdes priekšsēdētājs 

SIA „Biļešuparadīze” 

V.R.Nr. LV40003394937 

Ropažuiela 49-25, Rīga, LV-1006 

Inkasācija: A/S Citadele 

Konts: LV40 PARX 0006 1181 2101 3  

NorēķiniemarBiļešuParadīzi:  

A/S Nordea bank Finland 

LV20NDEA0000082162005 

__________________________________ 

Valdes priekšsēdētājs 

ĒriksNaļivaiko 
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