
 
Līgums par radošo darbu Rakstnieku mājā Dubultos 

 

Rīgā                                                                         20__. gada __. _________ 

 

Latvijas Rakstnieku savienība, reģ. nr. 40008003096, juridiskā adrese: 

Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006, kuras vārdā rīkojas valdes priekšsēdētājs 

Arno Jundze, turpmāk saukts – LRS, no vienas puses, un 

___________________________ personas kods ________________, dzīvo 

___________________, turpmāk saukts – Rakstnieku mājas Dubultos 

(saīsināti – RMD) rezidents, no otras puses, turpmāk tekstā abas puses 

kopā – Puses, noslēdz uzņēmuma līgumu: 

 

1. Līgums noslēgts LRS  un nodibinājuma Valsts Kultūrkapitāla fonda 

līguma Nr. ________________ ietvaros. 

 

2. RMD rezidents apņemas veikt radošo darbu RMD laikā no 

________________ līdz ___________________, bet LRS apņemas RMD 

rezidentu nodrošināt ar radošā darba apstākļiem: dzīvošanu atsevišķā 

numurā, brīvu pieeju wi-fi, kopēju virtuvi, telpu uzkopšanas pakalpojumiem.   

 

3. Par radošo darbu LRS Rakstnieku mājās Dubultos RMD rezidentam tiek 

maksāta VKKF piešķirtā dienasnauda radošā darba veikšanai EUR _____, 

kas tiek ieskaitīta RMD rezidenta norādītajā kontā. 

 

4. RMD rezidents apņemas, ka publikācijās, kas aizsāktas vai tapušas LRS 

Rakstnieku mājā Dubultos, atsaukties uz LRS Rakstnieku mājas Dubultos 

atbalstu vai arī iekļaut LRS Rakstnieku mājās Dubultos logotipu atbilstoši tā 

izmantošanas noteikumiem. 

 

5. Puses ir atbildīgas par šī Līguma nosacījumu godprātīgu un savlaicīgu 

izpildi. 

 

6. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei šī 

Līguma noteikumu izpildes vai nepienācīgas izpildes gaitā. 
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7. Visi strīdi, kas Pusēm varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā, tiks risināti 

savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja kādu no Pusēm sarunu rezultāti 

neapmierina, Puse ir tiesīga celt prasību tiesā pēc piekritības. 

 

8. Visas izmaiņas šajā līgumā izdarāmas rakstveidā un apliecināmas tādā 

pašā kārtībā kā šis līgums. Grozījumi (pielikumi) līgumam stājas spēkā tikai 

tad, kad tie ir noformēti rakstiski, par tādiem apzīmēti un tos, attiecīgi šim 

līgumam, ir parakstījusi katra no Pusēm. 

 

9. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, ar 

vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

10. Pielikums Nr.1: Noteikumi Rakstnieku mājas Dubultos rezidentiem un 

pielikums Nr.2: LRS Rakstnieku mājās Dubultos Iekšējās kārtības noteikumi 

ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 
LRS:       RMD rezidents:  

Latvijas Rakstnieku savienība                                     

Adrese Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006 Adrese  

Reģ. Nr. 40008003096 Personas 

kods 

 

Banka SEB banka Banka  

Bankas 

kods 

Kods UNLALV2X Bankas 

kods 

 

Bankas 

konts 

LV75UNLA0002500700001 Bankas 

konts 

 

                  

 

                                                                                                 

__________________     ________________  

  

Arno Jundze        

LRS priekšsēdētājs 
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