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Deponējuma līgums  
 
Šo deponējuma līgumu ir sagatavojuši un par pievienotajiem Deponēšanas nosacījumiem ir vienojušies: 
 
Deponējuma sniedzēja vārds: ________________________________________________________ 
 
Adrese:   _______________________________________________________________ 
  
   _______________________________________________________________ 
 
 
un  
 
Deponējuma Ħēmēja vārds: ___________________________________________________________ 
       
Adrese:   _______________________________________________________________ 
   
   _______________________________________________________________ 
 
 
a) Izstāde 
 
Nosaukums:   _______________________________________________________________ 
 
Eksponēšanas laiks: _______________________________________________________________ 
 
Eksponēšanas vietas: _______________________________________________________________  
(ar datumiem, ja vairākās vietās) 
 
 
b) Deponējuma(u) ilgums 
 
Datumi:   _______________________________________________________________ 
 
  
c) Deponējums(i) 
 
Autors/Izcelsmes vieta: ____________________________________________________________ 
 
Nosaukums/Apraksts: _______________________________________________________________ 
 
Datējums:  _______________________________________________________________ 
 
 
Materiāls un tehnika: _______________________________________________________________ 
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Izmēri:  _______________________________________________________________  
(ar/bez rāmja) centimetros 
 
Inventāra numurs: _______________________________________________________________ 
 
Īpašnieks/valdītājs, kurš jānorāda atsaucēs:_________________________________________________ 
(skat. pievienoto deponējumu sarakstu) 
 
 
d) Apdrošināšana 

 
Apdrošināšanas vērtība ○ tiks segta ar ___________________________ valsts garantijām 

                       (ievietojiet štata/valstsnosaukumu) 
○ apdrošināšanu veic deponējuma Ħēmējs 
○ apdrošināšanu veic deponējuma sniedzējs 

  
 
e) Izmaksas 
 
Apdrošināšanas prēmija:  _______________________________ 
 (ja sedz deponējuma sniedzējs) 
 
Administratīvās izmaksas:   _______________________________ 
 
Ierāmēšana/iestiklošana/sagatavošana:  _______________________________ 
 
Citas izmaksas:    _______________________________ 
 
 
f) Īpašās vajadzības 
(iesaiĦošana un transportēšana, kurjeri, barjeras, balsti, utt.)  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
g) SaĦemšanas un atpakaĜnosūtīšanas adrese  

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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h) Kontakta persona(s): 
 
Vārds:   _________________________________________________________________ 
 
Telefons:  _________________________________________________________________ 
 
Fakss:   _________________________________________________________________ 
 
E-pasts:  _________________________________________________________________  
   
 
 
 
 
 
Deponējumu sniedzošā institūcija: 
 
_________________________________________ 
 
  
Datums: 
 
________________________________________ 
  
 
Deponējuma sniedzēja paraksts: 
 
_________________________________________ 

Deponējumu Ħemošā institūcija:  
 
__________________________________________ 
 
 
Datums: 
 
__________________________________________ 
 
 
Deponējuma Ħēmēja paraksts: 
 
__________________________________________ 
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Deponēšanas noteikumi 
 
Vispārējie noteikumi  
 
A versija  
 

Deponējuma sniedzējs aizdod darbu(s), kas uzskaitīti deponējuma līgumā (vai tā pielikumā). 
Deponētos darbus drīkst izmantot tikai līgumā minētajā nolūkā un tik ilgi, cik norādīts līgumā.  
Darbi ir jāatdod Deponējuma sniedzējam pēc izstādes beigām bez vilcināšanās un bez speciāla 
uzaicinājuma.  
 
Deponēšanas noteikumi attiecas arī uz visu ceĜojošās izstādes laiku. 
(vai) 
Deponēšanas noteikumi attiecas tikai uz šo ceĜojošās izstādes vietu: ________________________ 
(ierakstiet pilsētas vai apdzīvotās vietas nosaukumu). 
 
Deponējuma Ħēmējam ir jāsedz visi ar šo (šiem) deponējumu(iem) saistītie izdevumi. ViĦam nav 
tiesību aizdod darbu(us) trešajai pusei. 
 
 

B versija 
 
 Deponējuma sniedzējs aizdod darbu(us), kas uzskaitīti deponējuma līgumā (vai tā pielikumā). 

Deponētos darbus drīkst izmantot tikai līgumā minētajā nolūkā un tik ilgi, cik norādīts līgumā. Darbi 
ir jāatdod Deponējuma sniedzējam pēc izstādes beigām bez vilcināšanās un bez speciāla 
uzaicinājuma. Ja deponējuma Ħēmējs pārkāpj kādu no līguma noteikumiem, Deponējuma 
sniedzējs drīkst anulēt līgumu nekavējoties, bez jebkādām formalitātēm, aizsūtīt pakaĜ 
priekšmetiem uz Deponējuma Ħēmēja rēėina, un, ja nepieciešams, pieprasīt kompensācijas 
izmaksu.  

 
Deponēšanas noteikumi attiecas arī uz visu ceĜojošās izstādes laiku. 
(vai) 
Deponēšanas noteikumi attiecas tikai uz šo ceĜojošās izstādes vietu: ________________________ 
(ierakstiet pilsētas vai apdzīvotās vietas nosaukumu). 

 
 Deponējuma Ħēmējam ir jāsedz visi ar šo (šiem) deponējumu(iem) saistītie izdevumi. ViĦam nav 

tiesību aizdod darbu(us) trešajai pusei. ViĦš nedrīkst ne pārveidot, ne fotografēt, ne kopēt vai 
restaurēt priekšmetus bez Deponējuma sniedzēja rakstiskas atĜaujas. ViĦš apĦemas rūpīgi izstādīt 
vai uzglabāt priekšmetus saskaĦā ar Deponējuma sniedzēja noteikumiem. Nepieciešamības 
gadījumā par īpašiem saglabāšanas nosacījumiem tiek sastādīts atsevišės līgums. 

  
Deponējuma sniedzējs un Deponējuma Ħēmējs apĦemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz 
jebkādiem līgumiem savā starpā vai ar kādu trešo pusi sakarā ar Deponējuma Līgumu. 
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Izmaksas  
 
Ar deponējumu(iem) saistītos izdevumus pēc vienošanās starp Deponējuma sniedzēju un Deponējuma 
Ħēmēju sedz Deponējuma Ħēmējs, ieskaitot:  

- pakalpojumu izmaksas 
- restaurācijas izmaksas 
- iestiklošanu, ierāmēšanu, sagatavošanu, utt. 
- fotofiksāciju 
- apdrošināšanu 
- iesaiĦošanu 
- transportēšanu 
- citas izmaksas: _____________________________________________________________ 

 
Par visiem ar deponējumu(iem) saistītajiem izdevumiem vienojas iepriekš. Nevienai no šī līguma pusēm 
nav tiesību uzĦemties finansiālas vai kādas citas saistības otras puses vārdā bez iepriekšējas vienošanās 
par to. 
 
 
Atbildība 
 
A versija (Deponējuma Ħēmēja valsts garantijas) 
 

Deponējuma sniedzējs veic Deponējuma(u) novērtēšanu, kam piekrīt Deponējuma Ħēmējs. 
Deponējuma Ħēmēja Valsts garantijas paredz apdrošinājumu „no naglas līdz naglai” pret visiem 
riskiem, ieskaitot tranzītu, bet neietver parastos standarta izĦēmumus, tādus kā dabiskā 
nolietošanās, priekšmeta defekti, bojājumi tīrīšanas vai restaurēšanas, karam pielīdzināmas 
darbības un atomenerăijas darbības rezultātā. Pirms transporta procedūru uzsākšanas 
Deponējuma Ħēmējs izsniedz Deponējuma sniedzējam Garantijas Sertifikātu (un apdrošināšanas 
sertifikātu, ja nepieciešams), kur Deponējuma sniedzējs uzrādīts kā labuma guvējs. Ja Garantijas 
nesedz noteiktos riskus, Deponējuma sniedzējam ir tiesības aizturēt deponējuma(u) nodošanu, līdz 
Deponējuma Ħēmējs ir iesniedzis atbilstošu apdrošināšanas sertifikātu. Gadījumos, kad priekšmets 
pazūd vai tiek bojāts, Deponējuma sniedzējs par to ir jāinformē nekavējoties.  
 
Ja garantija nesedz visu nolīgto vērtību, Deponējuma Ħēmējs piekrīt apdrošināt atlikušo daĜu ar 
komerciālo apdrošināšanas polisi. 
 

B versija (Deponējuma Ħēmēja valsts garantijas)  
 
 Deponējuma sniedzējs veic Deponējuma(u) novērtēšanu, kam piekrīt Deponējuma Ħēmējs. 

Deponējuma Ħēmēja Valsts garantijas paredz apdrošinājumu „no naglas līdz naglai” pret visiem 
riskiem, ieskaitot tranzītu, bet neietver parastos standarta izĦēmumus, tādus kā dabiskā 
nolietošanās, priekšmeta defekti, bojājumi tīrīšanas vai restaurēšanas, karam pielīdzināmas 
darbības un atomenerăijas darbības rezultātā. Pirms transporta procedūru uzsākšanas 
Deponējuma Ħēmējs izsniedz Deponējuma sniedzējam Garantijas Sertifikātu (un apdrošināšanas 
sertifikātu, ja nepieciešams), kur Deponējuma sniedzējs uzrādīts kā labuma guvējs. Ja Garantijas 
nesedz noteiktos riskus, Deponējuma sniedzējam ir tiesības aizturēt deponējuma(u) nodošanu, līdz 
Deponējuma Ħēmējs ir iesniedzis atbilstošu apdrošināšanas sertifikātu. 
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 Valsts garantija ietver apdrošinājumu pret visiem fizisko zudumu vai bojājumu riskiem jebkura 
iemesla dēĜ, gan tranzīta laikā, gan atrašanās laikā eksponēšanas vietā, ar Eiro valūtā uzrādītu 
vērtību, un tikai ar standarta izĦēmumiem. Deponējuma(u) vērtēšanu veic Deponējuma sniedzējs, 
kurai piekrīt Deponējuma Ħēmējs. Tā ir Nolīgtā Vērtība, un tā nav apstrīdama bojājumu gadījumā.  

  
Ja garantija nesedz visu vērtību, par kādu bija vienošanās, Deponējuma Ħēmējs piekrīt apdrošināt 
atlikušo daĜu ar komerciālo apdrošināšanas polisi. 
 
Zudumu vai bojājumu gadījumā Deponējuma sniedzējs ir jāinformē nekavējoties. Bojājums ir 
jāapraksta priekšmeta saglabātības aprakstā, kam pievieno fotogrāfijas un ko nosūta Deponējuma 
sniedzējam 3 dienu laikā. Deponējuma Ħēmējs sedz pārbaudei, ko veic Deponējuma sniedzēja 
darbinieki, nepieciešamos izdevumus.  
 
Galīgu zudumu gadījumā tiek izmaksāta Nolīgtā Vērtība (kas minēta Deponējuma līgumā). 
Bojājumu gadījumā restaurācijas izmaksu, kā arī zaudējumu vērtību nosaka eksperti, kurus izvēlas 
Deponējuma sniedzējs un kurai piekrīt Deponējuma Ħēmējs.  
 

C versija (Deponējuma Ħēmējs apdrošina) 
  

Deponējumu(us) apdrošina Deponējuma Ħēmējs  „no naglas līdz naglai” pret visiem riskiem, 
ieskaitot tranzītu, bet neietver parastos standarta izĦēmumus, tādus kā dabiskā nolietošanās, 
priekšmeta defekti, bojājumi tīrīšanas vai restaurēšanas, karam pielīdzināmas darbības un 
atomenerăijas darbības rezultātā. Pirms transporta procedūru uzsākšanas Deponējuma Ħēmējs 
izsniedz Deponējuma sniedzējam apdrošināšanas sertifikātu vai tā apstiprinātu kopiju. Ja 
apdrošināšanas polise nesedz noteiktos riskus, Deponējuma sniedzējam ir tiesības aizturēt 
deponējuma(u) nodošanu, līdz Deponējuma Ħēmējs ir iesniedzis atbilstošu apdrošināšanas 
sertifikātu. Gadījumos, kad priekšmets pazūd vai tiek bojāts, Deponējuma sniedzējs par to ir 
jāinformē nekavējoties. 

 
D versija (Deponējuma Ħēmējs apdrošina)  
 

Deponējuma(u) vērtēšanu veic Deponējuma sniedzējs un tai piekrīt Deponējuma Ħēmējs.  
 Deponējumu(us) apdrošina Deponējuma Ħēmējs „no naglas līdz naglai” pret visiem riskiem, 

ieskaitot tranzītu, bet neietver parastos standarta izĦēmumus, tādus kā dabiskā nolietošanās, 
priekšmeta defekti, bojājumi tīrīšanas vai restaurēšanas, karam pielīdzināmas darbības un 
atomenerăijas darbības rezultātā. Pirms transporta procedūru uzsākšanas Deponējuma Ħēmējs 
izsniedz Deponējuma sniedzējam apdrošināšanas sertifikātu vai tā apstiprinātu kopiju, kurā 
Deponētājs ir atzīts par labuma guvēju. Ja apdrošināšanas polise nesedz noteiktos riskus, 
Deponējuma sniedzējam ir tiesības aizturēt deponējuma(u) nodošanu, līdz Deponējuma Ħēmējs ir 
iesniedzis atbilstošu apdrošināšanas sertifikātu. 

 
 Visu risku apdrošināšanas polisē ietver apdrošinājumu pret visiem fizisko zudumu vai bojājumu 

riskiem jebkura iemesla dēĜ, gan tranzīta laikā, gan atrašanās laikā eksponēšanas vietā, ar Eiro 
valūtā uzrādītu vērtību. Deponējuma(u) vērtēšanu veic Deponējuma sniedzējs un Deponējuma 
Ħēmējs to apstiprina. Tā ir Nolīgtā Vērtība, un tā bojājumu gadījumā nav apstrīdama. Tā tiek 
ierakstīta Deponējuma līgumā. 
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Zudumu vai bojājumu gadījumā Deponējuma sniedzējs ir jāinformē nekavējoties. Bojājums ir 
jāapraksta priekšmeta saglabātības aprakstā, kam pievieno fotogrāfijas.  

  
Galīgu zudumu gadījumā tiek izmaksāta Nolīgtā Vērtība. Bojājumu gadījumā restaurācijas 
izmaksu, kā arī zaudējumu vērtību nosaka Deponējuma sniedzēja izraudzīti eksperti, kurai piekrīt 
Deponējuma Ħēmējs.  
 
Ja (mākslas) tirgū notiek ievērojamas vērtību svārstības, Deponētājs drīkst uzlikt jaunu 
apdrošināšanas vērtību ilgtermiĦa deponējumiem. ViĦam ir rakstiski jāinformē Deponējuma Ħēmējs 
un jābūt spējīgam pamatot jauno vērtību. Šī vērtība stājas spēkā pēc 14 dienām. 
 

E versija (Deponējuma sniedzējs apdrošina) 
 

Deponējuma(u) vērtēšanu veic Deponētājs un tai piekrīt Deponējuma Ħēmējs.  
 Deponējumu(us) apdrošina Deponējuma Ħēmējs  „no naglas līdz naglai” pret visiem riskiem, 

ieskaitot tranzītu, bet neietver parastos standarta izĦēmumus, tādus kā dabiskā nolietošanās, 
priekšmeta defekti, bojājumi tīrīšanas vai restaurēšanas, karam pielīdzināmas darbības un 
atomenerăijas darbības rezultātā. Pirms transporta procedūras uzsākšanas Deponējuma Ħēmējs 
izsniedz Deponētājam apdrošināšanas sertifikātu vai tā apstiprinātu kopiju. Ja prēmija netiek 
samaksāta līdz laikam, kad deponējumam(iem) jāatstāj Deponētāja telpas, Deponējuma 
sniedzējam ir tiesības aizturēt deponējuma(s) izsniegšanu, līdz tiek saĦemts apstiprinājums par 
samaksas veikšanu. Gadījumos, kad priekšmets pazūd vai tiek bojāts, Deponējuma sniedzējs par 
to ir jāinformē nekavējoties. 

 
F versija (Deponējuma sniedzējs apdrošina) 
 

Deponējuma(u) vērtēšanu veic Deponētājs un tai piekrīt Deponējuma Ħēmējs.  
 Deponējumu(us) apdrošina Deponējuma Ħēmējs „no naglas līdz naglai” pret visiem riskiem, 

ieskaitot tranzītu, bet neietver parastos standarta izĦēmumus, tādus kā dabiskā nolietošanās, 
priekšmeta defekti, bojājumi tīrīšanas vai restaurēšanas, karam pielīdzināmas darbības un 
atomenerăijas darbības rezultātā. Pirms transporta procedūras uzsākšanas Deponējuma Ħēmējs 
izsniedz Deponējuma sniedzējam apdrošināšanas sertifikātu vai tā apstiprinātu kopiju. Ja prēmija 
netiek samaksāta līdz laikam, kad deponējumam(iem) jāatstāj Deponētāja telpas, Deponētājam ir 
tiesības aizturēt deponējuma(s) nodošanu, līdz tiek saĦemts apstiprinājums par samaksas 
veikšanu.  

 
Gadījumos, kad priekšmets pazūd vai tiek bojāts, Deponējuma sniedzējs par to ir jāinformē 
nekavējoties. Bojājums ir jāapraksta saglabātības aprakstā, kam pievieno fotogrāfijas.  

  
Galīga zuduma gadījumā tiek izmaksāta Nolīgtā Vērtība, kas ir ierakstīta Deponējuma līgumā. 
Bojājumu gadījumā restaurācijas izmaksas, kā arī zaudējumu vērtību nosaka Deponējuma 
sniedzēja izraudzītie eksperti, kurai piekrīt Deponējuma Ħēmējs.  
 
Ja (mākslas) tirgū notiek ievērojamas vērtību svārstības, Deponētājs drīkst uzlikt jaunu 
apdrošināšanas vērtību ilgtermiĦa deponējumiem. ViĦam ir rakstiski jāinformē Deponējuma Ħēmējs 
un jāvar pamatot jauno vērtību. Šī vērtība stājas spēkā pēc 14 dienām. 
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G versija (Deponējuma Ħēmējs neapdrošina) 

 
Deponējuma(u) vērtēšanu veic Deponētājs un tai piekrīt Deponējuma Ħēmējs.  

 Deponējumu(i) apdrošina Deponējuma Ħēmējs „no naglas līdz naglai” pret visiem riskiem, ieskaitot 
tranzītu, bet neietverot parastos standarta izĦēmumus, tādus kā, dabiskā nolietošanās, iedzimtie 
defekti, bojājumi tīrīšanas un restaurēšanas, karam pielīdzināmu darbību un atomenerăijas 
darbības rezultātā. Apdrošināšana netiek nodrošināta deponējumam, kamēr tas atrodas 
Deponējuma sniedzēja telpās. 

  
Deponējuma Ħēmējam pirms transportēšanas procedūru uzsākšanas ir jāuzrāda Apdrošināšanas 
sertifikāts vai tā apstiprināta kopija. Ja apdrošināšanas maksa nav samaksāta, pirms 
deponējumam ir jāatstāj Deponējuma sniedzēja telpas, Deponējuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt 
deponējuma transportēšanu, līdz apdrošināšanas maksa tiek samaksāta. 
 
Objekta bojājuma gadījumā Deponējuma Ħēmējs atbild par restaurācijas, konservācijas un citu 
izdevumu, kas tieši saistīti ar konkrētā objekta bojājumiem, segšanu. Deponējuma Ħēmējs atbild 
par iespējamo vērtības samazināšanos, ja šo bojājumu ir izraisījusi Deponējuma Ħēmēja tīša 
darbība vai nolaidība, un/vai deponējuma līguma neievērošana. 
 
Zuduma vai bojājuma gadījumā Deponējuma sniedzējs par notikušo ir jāinformē nekavējoties. 
Bojājumi tiek fiksēti saglabātības aprakstā un fotogrāfijās.  
 
 

IesaiĦošana un transportēšana 
 
A versija 
 

Deponējuma(u) transportēšanu turp un atpakaĜ no galamērėa apmaksā un par to atbild 
Deponējuma Ħēmējs. Transporta aăentu izvēlas Deponējuma sniedzējs un Deponējuma Ħēmējs 
savstarpēji vienojoties. Darbus iesaiĦo piemērotos materiālos, kas maksimāli aizsargā 
priekšmetu(us), un atpakaĜ sūtot tos iesaiĦo tādos pašos vai līdzīgos materiālos, ja Deponējuma 
sniedzējs nav devis atĜauju rīkoties citādi.  
 

B versija   
 

 Deponējuma(u) transportēšanai turp un atpakaĜ no galamērėa apmaksā un par to atbild 
Deponējuma Ħēmējs. Transporta aăentu izvēlas Deponējuma sniedzējs un Deponējuma Ħēmējs 
savstarpēji vienojoties. Jebkurai nolīgtajai transporta firmai ir jābūt ar pieredzi trauslu un vērtīgu 
priekšmetu pārvadāšanā, un tās darbiniekiem jābūt apmācītiem apieties ar šādiem materiāliem. 
Darbus iesaiĦo piemērotos materiālos, kas maksimāli aizsargā priekšmetu(us), un atpakaĜ sūtot 
iesaiĦo tādā pašā veidā.  

 
Pārvietošanu, iesaiĦošanu, izsaiĦošanu un transportēšanu ir jāpārrauga kvalificētiem mākslas 
priekšmetu speciālistiem sadarbībā ar Deponējuma sniedzēja un/vai Deponējuma Ħēmēja 
darbiniekiem. Transporta līdzekĜiem ir jānodrošina aizsardzība pret vibrāciju un triecieniem, 
pārmērīgu relatīvo mitrumu un temperatūras svārstībām; ir jābūt diviem šoferiem un piemērotai 
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aizsardzībai pret zādzībām. Ne uz brīdi mašīnu nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Transportējot 
darbus atpakaĜ, tiem jābūt iesaiĦotiem tādos pašos vai līdzīgos materiālos, ja Deponējuma 
sniedzējs nav devis atĜauju rīkoties citādi. 

 
 
Kurjeri  
 

Kurjers, kas nogādā deponējumu(us) uz un no ______________________________________ 
 ir Deponējuma sniedzēja darbinieks. 
 
Deponējuma Ħēmējs sedz visus kurjera ceĜa izdevumus, ieskaitot dienas naudu un apmešanos labā  
vidējas klases viesnīcā. 
 
Īpašās vienošanās: _________________________________________________________________ 
 
 

Priekšmetu aprūpe un uzstādīšana 
 

A versija  
 
 Uzstādīšana ir jāveic kvalificētiem mākslas darbu speciālistiem, kas apmācīti rīcībai ārkārtas 

situācijās, Deponējuma Ħēmēja darbinieku uzraudzībā. Deponējuma Ħēmējam ir jānodrošina 
deponējuma(u) pastāvīga un piemērota aizsardzība. Priekšmetus uztur tādā stāvoklī, kādā tie 
tika saĦemti, un Deponējuma Ħēmējam ir jārūpējas par priekšmetiem tik labi, cik vien iespējams.  

 
 Deponējuma Ħēmējs nedrīkst veikt nekādas izmaiĦas deponētajā īpašumā bez Deponējuma 

sniedzēja rakstiskas piekrišanas.  
 
 Darbus nedrīkst pārvietot vai piekārt citur bez Deponējuma sniedzēja atĜaujas, izĦemot ārkārtas 

gadījumus. Deponējuma sniedzējs sagatavo saglabātības aprakstu un pievieno to priekšmetam, 
un Deponējuma Ħēmējs, priekšmetu(us) saĦemot, ziĦojumu pabeidz. Ja Deponējuma sniedzējs 
nav varējis iesniegt priekšmetu saglabātības aprakstu, Deponējuma Ħēmējs sagatavo šo 
aprakstu, izsaiĦojot deponējumu(us) savās telpās. Ja tiek pamanītas jebkādas izmaiĦas 
deponējuma(u) stāvoklī, ir nekavējoties jāsazinās ar Deponējuma sniedzēju.  

 
B versija  
 
 Uzstādīšana ir jāveic kvalificētiem mākslas darbu speciālistiem, kas apmācīti rīcībai ārkārtas 

situācijās, Deponējuma Ħēmēja darbinieku uzraudzībā. Deponējuma Ħēmējam ir jānodrošina 
deponējuma(u) pastāvīga un piemērota aizsardzība. Priekšmeti ir jāuztur tādā stāvoklī, kādā tie 
tika saĦemti, un Deponējuma Ħēmējam ir jārūpējas par priekšmetiem tik labi, cik vien iespējams. 

 
 Darbus, kas iesaiĦoti redeĜu kastēs ar regulējamu klimatu, atstāj aklimatizācijai vismaz 24 

stundas. Tukšās redeĜu kastes glabā drošā vietā telpās ar regulējamu klimatu, kas aizsargātas 
no pārlieka mitruma, piesārĦojuma, sēnītēm un kaitēkĜiem. Tās jānogādā aklimatizācijai uz 
galerijām 24 stundas pirms darbu iesaiĦošanas uzsākšanas.  

 
 Deponējuma Ħēmējs nedrīkst nekādi izmainīt deponētos priekšmetus.  
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 Darbus nedrīkst pārvietot, piekārt vai instalēt citā vietā bez Deponējuma sniedzēja atĜaujas, 
izĦemot ārkārtas gadījumus. Ierāmētus priekšmetus nedrīkst izĦemt no rāmjiem, noĦemt no 
balsta vai aizsargierīcēm, tīrīt vai jebkādā veidā pārveidot bez Deponējuma sniedzēja 
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.  

 
 Deponētos priekšmetus nedrīkst novietot tiešā tuvumā sildierīcēm un mitrināšanas vai 

sausināšanas iekārtām; tiem visu laiku jābūt aizsargātiem no tiešiem saules stariem, spēcīga 
mākslīgā apgaismojuma, karsta un auksta gaisa avotiem.  

 
Deponējuma sniedzējs sagatavo saglabātības aprakstu un pievieno to priekšmetam, un, kad 
Deponējuma saĦēmējs priekšmetu(us) saĦem, viĦš šo aprakstu pabeidz. Ja Deponējuma 
sniedzējs nav varējis iesniegt priekšmeta saglabātības aprakstu, Deponējuma Ħēmējs sagatavo 
šo aprakstu, izsaiĦojot deponējumu(us) savās telpās. Ja tiek pamanītas jebkādas izmaiĦas 
deponējuma(u) stāvoklī, ir nekavējoties jāsazinās ar Deponējuma sniedzēju.  

 
 
Vide 
 
Izstāžu galerijās ir jāuztur stabils klimats ar šādiem apstākĜiem: 
  

Temperatūra:  _____________________________________ 
 

 Relatīvais mitrums: _____________________________________ 
 
 Gaismas intensitāte: gleznām _______________________ 
       

zīmējumiem _______________________ 
 

    citiem  _______________________ 
  

Papildu nosacījumi: __________________________________________________________ 
 
 

Apsardzība un drošība 
  
A versija  

Deponējuma Ħēmējs piekrīt nodrošināt deponējumam(iem) vislabākos vispārpieĦemtos 
kontroles un apsardzības apstākĜus visu laiku, kamēr priekšmeti atrodas tā telpās. 
 
Izstādes teritorijā ir aizliegts smēėēt, ēst un dzert. 
Deponējuma sniedzējs patur sev tiesības pārbaudīt deponējumu(us), kamēr tie atrodas 
izstādē. Pirms Deponējuma Līguma parakstīšanas Deponējuma Ħēmējs pēc pieprasījuma 
iesniedz Deponējuma sniedzējam ZiĦojumu par telpu aprīkojumu.  
 

B versija 
Deponējuma Ħēmējs piekrīt nodrošināt deponējumam(iem) vislabākos vispārpieĦemtos 
kontroles un apsardzības apstākĜus visu laiku, kamēr priekšmeti atrodas tā telpās. 
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Deponējuma Ħēmējs garantē deponējumu drošību, izmantojot sargus, nožogojumus, 
cokolus, vitrīnas, elektroniskās ierīces u.c., lai tie tiktu pasargāti, atrodoties Deponējuma 
Ħēmēja telpās, un lai panāktu, ka apmeklētāji neaiztiek vai kā citādi nesabojā darbu(us). 
Deponējuma Ħēmējam ir jānodrošina, lai izstādes vieta atbilstu ugunsdrošības 
noteikumiem un lai muzeja uzraugi būtu pilnībā sagatavoti rīcībai briesmu gadījumā. 
 
Izstādes teritorijā ir aizliegts smēėēt, ēst un dzert. 
 
Deponējuma sniedzējs patur sev tiesības pārbaudīt deponējumu(us), kamēr tie atrodas 
izstādē. 
 
Pirms Deponējuma Līguma parakstīšanas Deponējuma Ħēmējs pēc pieprasījuma iesniedz 
Deponējuma sniedzējam ZiĦojumu par Telpu aprīkojumu, lai Deponējuma sniedzējs varētu 
novērtēt vidi, drošību un materiāltehniskos jautājumus saistībā ar šo vietu. 

 
 

Reprodukcijas un publicitāte 
 

A versija 
 Deponētos priekšmetus nedrīkst fotografēt, filmēt, uzĦemt video, televīzijā vai jebkādā citā 

veidā pavairot bez Deponējuma sniedzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 
 
 Prese un muzeja štata darbinieki drīkst fotografēt deponējumu(us) kā izstādes daĜu 

reklāmai vai lai dokumentētu izstādes kopskatu. Darbus drīkst filmēt izstādes 
reklamēšanai. Filmēšanai vienmēr ir jānotiek atbildīgā darbinieka uzraudzībā. 

 
Fotogrāfisko materiālu var saĦemt pie ________________________________________ 
 
Deponējuma Ħēmējam ir jānodrošina, lai Deponējuma sniedzējs saĦemtu ____________ 
izstādes katalogus.  
 

B versija  
 Deponētos priekšmetus nedrīkst fotografēt, filmēt, uzĦemt video, televīzijā vai jebkādā citā 

veidā pavairot bez Deponējuma sniedzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 
Deponējuma sniedzēja sagādātās reprodukcijas – fotogrāfijas, diapozitīvus vai digitālos 
attēlus – drīkst publicēt izstādes katalogos vai izstādes reklāmas materiālā tādā gadījumā, 
ja nepastāv cita vienošanās ar Deponējuma sniedzēju. Publicētajās reprodukcijās jābūt 
norādītam darba nosaukumam, māksliniekam, īpašniekam un fotogrāfam. Deponējuma 
Ħēmējs apĦemas nokārtot saistības attiecībā uz autortiesībām. Deponējuma Ħēmējs 
nedrīkst nodot publicēšanas tiesības trešajai pusei bez Deponējuma sniedzēja atĜaujas. 
 
Fotogrāfisko materiālu var saĦemt pie _________________________________________ 

 
 Prese un muzeja štata darbinieki drīkst fotografēt deponējumu(us) kā izstādes daĜu 

reklāmai vai lai dokumentētu izstādes kopskatu. Darbus drīkst filmēt izstādes 
reklamēšanai. Filmēšanai vienmēr ir jānotiek atbildīgā darbinieka uzraudzībā. 
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 Deponējuma Ħēmējam ir jānodrošina, lai Deponējuma sniedzējs saĦemtu jebkuras 
publikācijas, brošūras vai reklāmas materiāla eksemplārus. Deponējuma Ħēmējam ir 
jānodrošina, lai Deponējuma sniedzējs saĦemtu ____________ izstādes katalogus. 

 
Atzinības, pateicības 
 
A versija  

  
Atsaucei uz īpašnieku/valstītāju ir jābūt rakstītai šādi: 

 
 ______________________________________________________________________ 
 

B versija 
 Pateicība Deponējuma sniedzējam ekspozīcijās, izstāžu anotācijās, uzrakstos, 

publikācijās, reklāmas materiālā un katalogos ir jāizsaka šādi: 
 
 ______________________________________________________________________ 
 

 
Sponsori 

 Attiecībā uz sponsorēšanas politiku, Deponējuma Ħēmējs ievēro ētiskās normas, kas 
pieĦemtas starptautiskajā muzeju praksē. Deponējuma sniedzējs patur sev tiesības 
pieĦemt vai atteikties no sponsoru palīdzības izstādēs, kurās ir tikai viĦa īpašumā esošās 
lietas.  

 
 
Anulēšana, izbeigšana 
 
A versija 

Ja Deponējuma Ħēmējs nepilda kādu no savām saistībām, kas minētas Deponējuma 
Līgumā, Deponējuma sniedzējs var izbeigt Deponējuma Līgumu vai apturēt jebkuras 
Deponējuma Līguma daĜas noteikumus, rakstiski informējot Deponējuma Ħēmēju. Šī 
Deponējuma sniedzēja griba stājas spēkā nekavējoties.  
 

B versija  
Ja Deponējuma Ħēmējs nepilda kādu no savām saistībām, kas minētas Deponējuma 
Līgumā, Deponējuma sniedzējs var izbeigt Deponējuma Līgumu, vai apturēt jebkuras 
Deponējuma Līguma daĜas noteikumus, rakstiski informējot Deponējuma Ħēmēju. Šī 
Deponējuma sniedzēja griba stājas spēkā nekavējoties.  
 
Ja kāda saistība netiek pildīta, visas Deponējuma Ħēmēja tiesības, ko paredz līgums, 
nekavējoties pārstāj darboties un izbeidzas. Deponējuma Ħēmējam ir nekavējoties 
jānogādā deponējums(i) uz Deponējuma sniedzēja norādīto vietu. Deponējuma sniedzējs 
drīkst prasīt no Deponējuma Ħēmēja, lai tas atlīdzina ar līguma izbeigšanu saistītās 
izmaksas, ieskaitot juridisko pakalpojumu honorārus un izdevumus. 
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Deponējuma Ħēmējs tāpat kā Deponējuma sniedzējs drīkst atcelt izstādi vai tās daĜu vai 
izbeigt līgumu, paziĦojot par to 28 dienas iepriekš. Tādā gadījumā Deponējuma sniedzējs 
sedz visas izmaksas saistībā ar līguma izbeigšanu.  
 

 
Īpaša aizsardzība pret vardarbīgu atĦemšanu (konfiscēšanu, apėīlāšanu) 
 
A versija 

Pēc Deponējuma sniedzēja lūguma Deponējuma Ħēmējam jāiegūst īpaša aizsardzība pret 
deponējuma(u) vardarbīgu atĦemšanu, kad vien izstāžu vietas(u) valsts likumi paredz 
šādu aizsardzību.  
 
Deponējuma sniedzējs apstiprina, ka viĦš ir deponēto priekšmetu juridiskais īpašnieks. 

 
B versija  

Pēc Deponējuma sniedzēja lūguma Deponējuma Ħēmējam jāiegūst īpaša aizsardzība pret 
deponējuma(u) vardarbīgu atĦemšanu, kad vien izstāžu vietas(u) valsts likumi paredz 
šādu aizsardzību.  
 
Deponējuma sniedzējs apstiprina, ka viĦš ir deponēto priekšmetu juridiskais īpašnieks. 
 
 
Piekritīgas iestādes izdots dokuments, kas ir juridiski saistošs solījums radīt īpašu 
aizsardzību, ir jānosūta Deponējuma sniedzējam pirms tiek uzsākta iesaiĦošanas un 
transportēšanas jautājumu kārtošana.  
 
 

Regulējošais likums un jurisdikcija 
 
 

Šī līguma visiem aspektiem ir jāatbilst ____________________________________ 
(štats/valsts) likumam. Jebkādi strīdi vai nesaskaĦas starp Deponējuma sniedzēju un 
Deponējuma Ħēmēju šī līguma sakarā ir jārisina pārrunu un arbitrāžas kārtībā. Ja tas 
neizdodas, tad tos, vadoties pēc _________________________________________ 
(štats/valsts) pastāvošajiem likumiem, izlemj šīs valsts Tirdzniecības palātas Arbitrāžas 
institūcija. 

 
 

Ja atsevišėi šī līguma termini pēc līguma parakstīšanas zaudē spēku vai kĜūst nepiemērojami, atlikušais 
līgums paliek nemainīgs. 
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Deponējumu sniedzošā institūcija: 
 
_________________________________________ 
 
Datums:  
 
_________________________________________ 
 
Deponējuma sniedzēja paraksts: 
 
__________________________________________ 

Deponējumu Ħemošā institūcija: 
 
_________________________________________ 
 
Datums:  
 
_________________________________________ 
 
Deponējuma Ħēmēja paraksts: 
 
_________________________________________ 

 


