
APSTIPRINĀTS                                                                                       

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2018. gada 16. februāra sēdes lēmumu 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja  

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

 

Par Latvijas Bankas ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā teritorijas uzkopšanu, 

jumta tīrīšanu un sniega, lapu un zāles izvešanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/23 

 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050  

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

3.1. Latvijas Bankas ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā, teritorijas uzkopšanas, jumta tīrīšanas 

un sniega, lapu un zāles izvešanas darbu veikšana saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā 

– nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) un līguma projektā (nolikuma 

2. pielikums) noteiktajām prasībām. 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākie CPV kodi –  90610000-6 (Ielu tīrīšanas un 

slaucīšanas pakalpojumi) un 90620000-9 (Sniega tīrīšanas pakalpojumi). 

4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

4.1. Līguma izpildes vieta – Poruka prospekts 12, Jūrmala. 

4.2. Līguma izpildes laiks – no 2018. gada 15. maija līdz 2021. gada 14. maijam. 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma 

variantu iesniegšana nav atļauta. 

5.2. Pretendenta piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. informācija par pretendenta darbību teritorijas un jumta uzkopšanas jomā pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2015., 2016. un 2017. gads), katrā gadā norādot: 

5.2.1.1. vismaz 3 (trīs) objektus, kuros katrā pretendenta kopējā uzkopjamā (uzkoptā) teritorija 

nav mazāka par 1000 m2; 

5.2.1.2. vismaz 3 (trīs) objektus, kuros katrā pretendenta uzkopjamā (uzkoptā) jumta platība 

nav mazāka par 950 m2, noteikumu 5.2.1.1. - 5.2.1.2. punktā minēto informāciju ietverot šādā 

tabulā: 
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Nr. Objekta 

nosaukums 

Adrese Līguma 

darbības 

laiks 

Kontakt-

personas 

amats, 

vārds un 

uzvārds 

Kontakt-

personas 

tālruņa 

numurs 

Platības 

nosau-

kums 

Daudzums, 

m2 

1.        

….         
        

Minētā informācija tiks izmantota pretendenta piedāvājuma vērtēšanai saskaņā ar nolikuma 

6.1.3.1. un 6.1.3.2. punktu. Ja kāda no pretendenta norādītajām kontaktpersonām  

Latvijas Bankai sniegs negatīvu atsauksmi par attiecīgā līguma izpildi, attiecīgais objekts netiks 

atzīts par derīgu pretendenta atbilstības noteikumu prasībām apliecināšanai; 

5.2.2. dokumenta, kas apliecina, ka pretendents ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem 

standartiem atbilstošu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu (piemēram, spēkā esošs ISO 9001 

sertifikāts vai ekvivalents), kopija vai citi pretendenta pierādījumi par kvalitātes nodrošinājuma 

pasākumiem, kuru atbilstību starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem apliecina 

starptautiskas sertifikācijas organizācijas atzinums. Sertifikācijas joma – teritorijas uzkopšana; 

5.2.3. dokumenta, kas apliecina, ka pretendents ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem 

standartiem atbilstošu vides pārvaldības sistēmu (piemēram, spēkā esošs ISO 14001 sertifikāts 

vai ekvivalents), kopija vai līdzvērtīgs novērtējums par pretendenta darbības atbilstību vides 

aizsardzības prasībām, kura atbilstību starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem apliecina 

starptautiskas sertifikācijas organizācijas atzinums. Sertifikācijas joma –teritorijas uzkopšana; 

5.2.4. tīrīšanas līdzekļu, kurus pretendents paredz izmantot ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā, 

teritorijas uzkopšanā, saraksts un pretendenta apliecinājums, ka sarakstā norādītie tīrīšanas 

līdzekļi atbilst Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1. pielikumā norādītajām prasībām;  

5.2.5. pretendenta apliecinājums, ka visam uzkopšanas pakalpojumu sniegšanā nodarbinātajam 

personālam tiks nodrošināta regulāra kvalifikācijas celšana tādu darbu veikšanā, kas atbilst 

iepirkuma priekšmetam, un kvalifikācijas celšanas pasākumi aptvers apmācības par tīrīšanas 

līdzekļiem, metodēm, aprīkojumu un izmantojamām ierīcēm, kā arī atkritumu 

apsaimniekošanas jautājumus un veselības, drošības un vides aizsardzības aspektus; 

5.2.6. līguma par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par Latvijas Bankai vai 

trešajai personai nodarīto zaudējumu, kurus nodarījis pretendents, veicot līgumā paredzētos 

darbus, ar apdrošinātāja atbildības limitu ne mazāku par 10,000 EUR (desmit tūkstoši euro) par 

objektu kopumā viena gada laikā un katrā apdrošināšanas gadījumā atsevišķi un pašrisku – ne 

lielāku par 500.00 EUR (pieci simti euro) katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā, un 

dokumenta par apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija vai apdrošināšanas sabiedrības 

apliecinājums par gatavību noslēgt atbilstošu apdrošināšanas līgumu ar pretendentu, ja  

Latvijas Banka pretendentam piešķirs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 

5.2.7. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – saistītā persona), vai 

personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts  

Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai 

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā 

saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts;  

5.2.8. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus: 

5.2.8.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;  
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5.2.8.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

5.2.8.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju;  

5.2.9. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu; 

5.2.10. teritorijas uzkopšanas un jumta tīrīšanas darbu tāme 12 (divpadsmit) mēnešiem saskaņā 

ar formu (skat. nolikuma 3. pielikumu); 

5.2.11. pretendenta piedāvājums saskaņā ar formu (skat. nolikuma 4. pielikumu). 

 

5.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā līdz 2018. gada 27. februāra plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas) darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 

17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2018. gada  

27. februāra plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums Nr. 

LB/2018/23 "Par Latvijas Bankas ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā teritorijas uzkopšanu, 

jumta tīrīšanu un sniega, lapu un zāles izvešanu"" un pretendenta nosaukumu un adresi. 

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.3. punktā noteiktā termiņa vai nav 

noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod vai nosūta 

pretendentam.  

5.5. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav reģistrēta Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā 

dzīvesvieta, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt 

pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā 

iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā 

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

5.6. Nolikuma 5.2.7. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

5.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās izziņas nolikuma 5.5. punktā noteiktajā 

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

 

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu šādos gadījumos: 

6.1.1. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

6.1.3. pretendents kādā no pēdējiem 3 (trīs) gadiem (2015., 2016. vai 2017. gads) nav īstenojis 

teritorijas un jumta uzkopšanas darbus vismaz: 

6.1.3.1. 3 (trijos) objektos, kuros katrā objektā kopējā uzkopjamā (uzkoptā) teritorija ir vienāda 

vai lielāka par 1000 m2; 
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6.1.3.2. 3 (trijos) objektos, kuros katrā objektā uzkopjamā (uzkoptā) jumta platība ir vienāda 

vai lielāka par 950 m2; 

6.1.4. pretendents savā darbībā nav ieviesis kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kuras atbilstība 

starptautiskajiem vai nacionālajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmu standartiem ir apliecināta 

nolikuma 5.2.2. punktā noteiktajā kārtībā; 

6.1.5. pretendents savā darbībā nav ieviesis vides pārvaldības sistēmu, kuras atbilstība 

starptautiskajiem vai nacionālajiem vides pārvaldības sistēmu standartiem ir apliecināta 

nolikuma 5.2.3. punktā noteiktajā kārtībā; 

6.1.6. pretendents nav iesniedzis to tīrīšanas līdzekļu sarakstu, kurus paredzēts izmantot ēkas                 

Poruka prospektā 12, Jūrmalā, teritorijas uzkopšanā vai nolikuma 5.2.5. punktā noteikto 

apliecinājumu; 

6.1.7. pretendents nav noslēdzis nolikuma 5.2.6. punkta prasībām atbilstošu civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu un nespēj nolikuma 5.2.6. punktā noteiktajā kārtībā apliecināt 

šāda apdrošināšanas līguma noslēgšanas iespējas. 

 

6.2. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

6.2.1. prasībām, kas izriet no nolikuma 6.1.1. punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības 

dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

6.2.2. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas 

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam, 

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 

2. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

6.3. Komisija noraida pretendentu piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.4. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst 

visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais. 

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kura piedāvātā kopējā 

cena ir viszemākā. 

6.6. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.5. punktā noteiktajam piedāvājumu 

izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma 

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvātā teritorijas uzkopšanas un 

jumta tīrīšanas summa ir zemāka. 

6.7. Ja par uzvarētāju iepirkumā atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam vai neiesniedz 

Latvijas Bankai nolikuma 2. pielikuma 9. punkta prasībām atbilstoša apdrošināšanas līguma, 

t.sk. apdrošināšanas noteikumu un dokumenta par apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju, 

Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām 

nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums iepirkumam ir nākamais saimnieciski 

izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 

67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā,  

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu. 
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7.2. Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā 

noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Latvijas Bankas 

tīmekļvietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt 

atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā 

iekļautā informācija. 

7.3. Ieinteresētajam piegādātājam tiks nodrošināta iespēja pasūtītāja darba laikā veikt ēkas 

Poruka prospektā 12, Jūrmalā, teritorijas un jumta apskati, laiku iepriekš saskaņojot ar nolikuma 

7.5. punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu. 

7.4. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod. 

7.5. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Mācību centra saimniecības vadītājs Jānis Zariņš (tālr. 

67022604, e-pasta adrese: Janis.Zarins@bank.lv) vai Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas 

vadītājs E. Cišs (tālr. 67022550, e-pasta adrese: Einars.Ciss@bank.lv). 

7.6. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentu risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

7.7. Nolikums uzrakstīts uz 20 (divdesmit) lapām, t.sk. nolikuma 1. pielikums uz  

4 (četrām) lapām, nolikuma 2. pielikums uz 7 (septiņām) lapām, nolikuma 3. pielikums uz  

2 (divām) lapām un nolikuma 4. pielikums uz 2 (divām) lapām. 

*   *   * 

 

 

 

  

mailto:Einars.Ciss@bank.lv
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1. pielikums 

2018. gada 16. februāra 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/23) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. INFORMĀCIJA PAR ĒKAS PORUKA PROSPEKTĀ 12, JŪRMALĀ UZKOPJAMO 

TERITORIJU UN JUMTU 
 

1.1. Uzkopjamās platības: 
 

Nr. 

p.k. 
Uzkopjamā teritorija un segums Mērvienība Daudzums 

1. 

Rojas iela (no Poruka prospekta līdz autostāvvietai), 

autostāvvieta, Poruka prospekta (no Rojas iela līdz 

pagalma vārtiem) daļa 1 m platumā un Rojas ielas (no 

autostāvvietas līdz īpašuma robežai) daļa 1 m platumā 

(tālāk tekstā – ielu daļa), trotuārs un pagalms (betona 

bruģakmens) 

m² 1115  

2. Zāliens  m² 570  

3. Cieto sadzīves atkritumu novietne (asfaltbetons) m² 3  

4. Jumts, t.sk.: m² 992  

4.1. slīpums 00-150, t.sk.: m² 906  

4.1.1. ruļļveida segums ICOPAL m² 260 

4.1.2. cinkots skārds m² 646 

4.2. slīpums 300-450 (cinkots skārds) m² 86  

5. Teknes m 75  

 

2. PRASĪBAS TERITORIJAS UZKOPŠANAS TEHNIKAI 

 

2.1. tehnika ir pretendenta īpašumā vai pastāvīgajā turējumā; 

2.2. sniega tīrīšanas tehnika ir aprīkota ar kausu un mehānisku birsti vai šķūri; 

2.3. tehnika nebojā betona bruģakmens segumu (pašmasa – ne vairāk kā 3 500 kg); 

2.4. tehnika ir ar pietiekami labām manevrēšanas spējām; 

2.5. tehnika ir ar tādiem tehniskajiem parametriem, kas nodrošina platību uzkopšanu 

tehniskajā specifikācijā norādītajā laikā.
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3. ĒKAS PORUKA PROSPEKTĀ 12, JŪRMALĀ TERITORIJAS UZKOPŠANAS UN JUMTA TĪRĪŠANAS DARBU APRAKSTS 

3.1. Uzkopšanas darbi pavasara, vasaras un rudens periodā 

Nr. 

p.k. 
Darba apraksts 

1
 x

 d
ie

n
n

ak
tī

 

3
 x

 n
ed

ēļ
ā 

1
 x

 n
ed

ēļ
ā 

1
 x

 g
ad

ā 

2
 x

 g
ad

ā 

P
ēc

 

n
ep

ie
ci

eš
am

īb
as

 

Darba izpildes laiks 

3.1.1. Ielu daļas, trotuāru un pagalma seguma slaucīšana       līdz plkst. 08.00 

3.1.2. Atkritumu savākšana no ielu daļas, trotuāriem un pagalma, atkritumu urnu iztukšošana un 

atkritumu maisiņu nomaiņa, nepieciešamības gadījumā – atkritumu urnu tīrīšana 

      
līdz plkst. 08.00 

3.1.3. Koku lapu savākšana un sagubošana iepriekš norādītajā vietā ēkas teritorijā       līdz plkst. 11.00 

3.1.4. Konteineru novietnes sakopšana pēc cieto sadzīves atkritumu izvešanas (konteineru 

iztukšošanu un atkritumu izvešanu veic komercsabiedrība, ar kuru Latvijas Banka noslēgusi 

atsevišķu līgumu) 

      1 stundas laikā pēc konteineru 

izvešanas 

3.1.5. Traipu (eļļas, krāsas, citas ķīmiskas vai organiskas vielas) tīrīšana no ielu daļas, trotuāra un 

pagalmā  

      
līdz plkst. 09.00 

3.1.6. Zāliena pļaušana, savākšana un sagubošana       no plkst. 11.00 līdz 15.00 

3.1.7. Tekņu attīrīšana no skujām un lapām, skuju un lapu savākšana un izvešana       aprīlis un novembris 

3.1.8. Ielu daļas, trotuāru un pagalma seguma attīrīšana no sūnas       aprīlis 
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3.2. Uzkopšanas darbi ziemas periodā 
 

Nr. 

p.k. 
Darba apraksts 

1
 x

 d
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Darba izpildes laiks 

3.2.1. Ielu daļas, trotuāru un pagalma seguma slaucīšana    līdz plkst. 08.00 

3.2.2. Atkritumu savākšana no ielu daļas, trotuāriem un pagalma, atkritumu urnu iztukšošana un 

atkritumu maisiņu nomaiņa, nepieciešamības gadījumā – atkritumu urnu tīrīšana    līdz plkst. 08.00 

3.2.3. Ielu daļas, trotuāru attīrīšana no sniega un ledus līdz trotuāru segumam, sniegu un ledu 

sagubojot uz ielu daļas un trotuāru malām un nodrošinot gājēju netraucētu pārvietošanos pa ielu 

daļu un trotuāru     

līdz plkst. 08.00 

3.2.4 Pagalma attīrīšana no sniega un ledus līdz pagalma segumam, sniegu un ledu sagubojot iepriekš 

norādītās vietās, nodrošinot netraucētu autotransporta un gājēju kustību pagalmā    līdz plkst. 10.00 

3.2.5. Sniega tīrīšana no ielu daļas un trotuāriem snigšanas laikā, sniegu sagubojot uz ielu daļas un 

trotuāru malām un nodrošinot gājēju netraucētu pārvietošanos pa ielu daļu un trotuāru     

ik pēc 2 stundām laikā no plkst. 08.00 līdz plkst. 

18.00. 

3.2.6. Sniega tīrīšana pagalmā snigšanas laikā, sniegu sagubojot iepriekš norādītās vietās pagalmā un 

nodrošinot autotransporta un gājēju kustību pagalmā    vienu reizi no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00. 

3.2.7. Ielu daļas, trotuāru un pagalma teritorijas apstrāde pret slīdēšanu un apledojuma veidošanos 

   

līdz plkst. 08.00, ja nepieciešams – arī dienas laikā 

līdz plkst. 18.00 

3.2.8. Nožogojuma izlikšana vietās, kur iespējama lāsteku, apledojuma vai sniega krišana no jumtiem 

   

1 stundas laikā, ja gaisa temperatūra paaugstinās 

līdz 0ºC (iestājas atkusnis)  

3.2.9. Jumta attīrīšana no sniega un ledus, ja sniega kārta uz ēkas jumta veido kupenas, kas augstākas 

par 25 cm, apledojumu vai lāstekas un iespējama to nokrišana, norobežojot iespējamās sniega 

un ledus krišanas vietas un norīkojot dežurantu uz visu darbu veikšanas laiku    

darbi jāuzsāk 6 stundu laikā vai nākamajā dienā, ja 

pieteikums saņemts pēc plkst. 09.00, un jāturpina 

diennakts gaišajā laikā līdz pilnīgai jumta attīrīšanai 

3.2.10. Konteineru novietnes sakopšana pēc cieto sadzīves atkritumu izvešanas (konteineru iztukšošanu 

un atkritumu izvešanu veic komercsabiedrība, ar kuru Latvijas Banka noslēgusi atsevišķu 

līgumu)    

1 stundas laikā pēc konteineru izvešanas 

3.2.11. Traipu (eļļas, krāsas, citas ķīmiskas vai organiskas vielas) tīrīšana no ielu daļas, trotuāra un 

pagalmā    līdz plkst.10.00 
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3.3. Sagubotā sniega, lapu un zāles iekraušana, izvešana un izgāztuves pakalpojuma izmantošana 

 

Nr. 

p.k. 
Darba apraksts 

P
ēc

 

n
ep

ie
ci

eš
am

īb
as

 

Darba izpildes laiks 

3.3.1. Sagubotā sniega iekraušana, izvešana un sniega izgāztuves pakalpojuma izmantošana  24 stundu laikā pēc sniega tīrīšanas uzsākšanas 

3.3.2. Saguboto lapu un zāles iekraušana, izvešana un izgāztuves pakalpojuma izmantošana  24 stundu laikā pēc sagubošanas  



2. pielikums 

2018. gada 16. februāra 

 iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/23) 

Rīgā 2018. gada __. ____________  PROJEKTS 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/___ 

Par Latvijas Bankas ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā teritorijas uzkopšanu, 

jumta tīrīšanu un sniega, lapu un zāles izvešanu 
(iepirkums LB/2018/23) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) ____________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

personā, kas darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības tiesību pamats), no vienas puses, 

un ____________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) ____________ 

(pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības 

tiesību pamats), no otras puses (kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – 

PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA ēkas  

Poruka prospektā 12, Jūrmalā (tālāk tekstā – objekts) teritorijas uzkopšanas, jumta tīrīšanas 

darbus (tālāk tekstā – pasākumi) saskaņā ar iepirkuma LB/2018/23 nolikumu, tehnisko 

specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (līguma 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt objektā papildus 

uzkopšanas darbus (tālāk tekstā – papildu pasākumi). 

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt pasākumu un papildu pasākumu veikšanas rezultātā 

sagubotā sniega, lapu un zāles iekraušanu, izvešanu un izgāztuves pakalpojuma izmantošanas 

apmaksu (tālāk tekstā – sniega, lapu un zāles izvešana; pasākumi, papildu pasākumi un sniega, 

lapu un zāles izvešana kopā tālāk tekstā – DARBS).  

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU laikā no 2018. gada 15. maija līdz 2021. gada 14. maijam. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līgumā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā arī 

personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu, personas kodu 10 (desmit) darbadienu laikā pirms persona 

uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā. 
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3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko 

personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES 

vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA objektā iesaistīto 

IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā, tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā pirms DARBU uzsākšanas un visā laikposmā, kad DARBI tiek veikti. 

IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA objektā ir __________ 

(m. tālr. _________, e-pasta adrese: __________). 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Pirms līguma izpildes uzsākšanas objektā PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM un 

IZPILDĪTĀJS pieņem objektu pēc faktiskā vizuālā stāvokļa un paraksta objekta nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

4.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka līgumu izpilda kvalificēts un atbilstoši apmācīts personāls. 

4.3. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienas pirms līguma izpildes uzsākšanas objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM sarakstu, kurā norādīts objekta DARBA vadītāja, viņa aizstājēja un 

strādnieka(-u), kurš(-i) veiks DARBU objektā, vārds, uzvārds un tālruņa numurs. 

4.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs mainīt līguma 4.3. punktā minēto sarakstu, aizstājot 

IZPILDĪTĀJA pārstāvi ar citu IZPILDĪTĀJA pārstāvi, rakstiski par to paziņojot 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.5. PUSES pastāvīgi uztur DARBA kvalitātes žurnālu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka 

IZPILDĪTĀJS pārkāpis līgumu, vai PASŪTĪTĀJAM ir citi iebildumi saistībā ar IZPILDĪTĀJA 

veiktā DARBA kvalitāti, PASŪTĪTĀJS nekavējoties izdara par to atzīmi DARBA kvalitātes 

žurnālā, norādot DARBA trūkumu novēršanas termiņu. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums nekavējoties uzsākt novērst konstatētos un DARBA kvalitātes žurnālā atzīmētos 

trūkumus. 

4.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav uzsācis vai nenovērš konstatētos un DARBA kvalitātes žurnālā  

fiksētos trūkumus DARBA kvalitātes žurnālā norādītajā laikā, PASŪTĪTĀJS iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku pretenziju. 

4.7. Ja IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas nenovērš konstatētos un 

darba kvalitātes žurnālā fiksētos trūkumus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem uzdot 

novērst šos trūkumus citam izpildītājam. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par saviem līdzekļiem 

samaksāt par cita izpildītāja veikto DARBU 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo 

maksu par cita izpildītāja veikto DARBU no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 
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4.8. Par katru sniega, lapu vai zāles izvešanas reizi PUSES ne vēlāk kā nākamajā darbadienā 

uzraksta sniega, lapu vai zāles izvešanas aktu, kurā norāda autotransporta, kas veicis sniega, 

lapu vai zāles izvešanu, marku, valsts reģistrācijas numuru, kravnesību (kubikmetros), reisu 

skaitu, kā arī kopējo izvestā sniega, lapu vai zāles apjomu (kubikmetros). 

4.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina DARBA vadītāja ierašanos objektā 1 (vienas) stundas laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas. 

4.10. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, t.sk. darba 

drošības, ugunsdrošības, kā arī sanitārās un vides aizsardzības prasības. 

4.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka IZPILDĪTĀJAM ir visas nepieciešamās atļaujas, lai 

izmantotu līguma izpildei nepieciešamo tehniku, iekārtas un materiālus. 

4.12. IZPILDĪTĀJS ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā 

arī PASŪTĪTĀJA norādījumus. 

4.13. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM iespēju piekļūt objektam DARBA izpildes 

laikā. 

4.14. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM DARBA izpildei nepieciešamo 

elektroenerģiju, auksto un silto ūdeni un telpu vai vietu objekta teritorijā objektā izmantojamās 

uzkopšanas tehnikas, inventāra, iekārtu un materiālu glabāšanai, kā arī telpu IZPILDĪTĀJA 

personāla pārģērbšanās vajadzībām. 

4.15. IZPILDĪTĀJS līguma darbības laikā uztur spēkā starptautiskajiem vai nacionālajiem 

standartiem atbilstošu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un vides pārvaldības sistēmu. 

4.16. IZPILDĪTĀJS uzkopšanas pasākumu veikšanā izmanto tīrīšanas līdzekļus, kuri atblist 

Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1. pielikumā norādītajām prasībām. 

4.17.  IZPILDĪTĀJS pēc pirmajiem sešiem līguma darbības mēnešiem un vēlāk katra līguma 

darbības gada beigās iesniedz PASŪTĪTĀJAM pārskatu par uzkopšanas pasākumu veikšanā 

izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem, norādot to nosaukumus un daudzumu. Attiecībā uz tīrīšanas 

līdzekļiem, kuri nav minēti IZPILDĪTĀJA piedāvājumā iepirkumam LB/2018/23, 

IZPILDĪTĀJS iesniedz pierādījumus par to atbilstību līguma 4.16. punktā noteiktajām 

prasībām. 

4.18. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 3 (trīs) darbadienu laikā pēc līguma 2.1. punktā minētā 

termiņa beigām. 

5. DARBA APJOMA PĀRMAIŅAS 

 

5.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu (tālāk 

tekstā kopā – DARBA izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM DARBA izmaiņu pieprasījumu 

3 (trīs) darbadienas iepriekš. Ja papildu pasākumu nepieciešams veikt steidzami, PASŪTĪTĀJS 

ir tiesīgs paziņot par to IZPILDĪTĀJAM nekavējoties pa tālruni __________ vai e-pastu 

___________.  

5.2. Pēc DARBA izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo dokumentāciju 

par DARBA izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai PASŪTĪTĀJAM.  

5.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt DARBA izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas PUSES 

ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto DARBA izmaiņu aktu, ar kuru noteiktas DARBA 

izmaiņas (tālāk tekstā – izmaiņu akts). Pēc izmaiņu akta abpusējas parakstīšanas tas kļūst par 
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šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja DARBA izmaiņu rezultātā tiek samazināta  

mēneša maksa par pasākumiem, izmaiņu akta vietā tiek sagatavota un parakstīta papildu 

vienošanās pie līguma. 

5.4. Saskaņojot DARBA izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

5.4.1. kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām DARBA izmaiņām saņem 

IZPILDĪTĀJS par DARBA veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) 

lielāka no līguma darbības laikā sākotnēji plānotās kopējās maksas par pasākumu veikšanu 

(summa ar 21% PVN); 

5.4.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā DARBA apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā DARBA vienas vienības izcenojumu; 

5.4.3. PUSES nedrīkst vienoties par tādu sākotnēji nolīgto pasākumu apjoma samazinājumu, 

kas mainītu iepirkuma LB/2018/23 uzvarētāju, ja šāds apjoma samazinājums tiktu ņemts vērā, 

vērtējot iepirkumam LB/2018/23 iesniegtos piedāvājumus; 

5.4.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no sākotnēji 

nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt 

sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo DARBU vienas vienības izcenojumu; 

5.4.5. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu DARBU 

veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu 

pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA noskaidroto vidējo 

šāda veida DARBA vienas vienības cenu Latvijas tirgū. 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Mēneša maksa par pasākumiem ir ____________ EUR (summa cipariem) 

(____________ (summa vārdiem)), t.sk. mēneša atlīdzība par pasākumiem ____________ 

EUR (summa cipariem) (____________ (summa vārdiem)) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis ____________ EUR (summa cipariem) (____________ (summa vārdiem)). 

6.2. Mēneša maksā par pasākumiem ir iekļauta maksa par visiem ar pasākumu nodrošināšanu 

un veikšanu saistītajiem IZPILDĪTĀJA izdevumiem, izņemot maksu par sniega, lapu un zāles 

iekraušanu, izvešanu un izgāztuves pakalpojuma izmantošanu.  

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par sniega, lapu un zāles iekraušanu, izvešanu 

un izgāztuves pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar līguma 2. pielikumā norādīto 1 (viena) m3 

maksu un līguma 4.8. punktā minētajiem attiecīgajā mēnesī PUŠU parakstītajiem sniega, lapu 

vai zāles izvešanas aktiem.  

6.4. PASŪTĪTĀJS katru mēnesi samaksā IZPILDĪTĀJAM mēneša maksu par pasākumu 

veikšanu un sniega, lapu un zāles iekraušanu, izvešanu un izgāztuves pakalpojuma izmantošanu 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī, kā arī maksu par papildu pasākumiem iepriekšējā kalendārajā 

mēnesī (ja tādi veikti) 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA pienācīgas izpildes, 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā mēneša 10. datumā. 

6.5. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, 

ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi 

rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā 

pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi.   

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja, veicot DARBU, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai 

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā PUSES 

mailto:rekini@bank.lv
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pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, 

sedz vainīgā PUSE. 

7.2. Ja PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM līguma 4.6. punktā minēto pretenziju vairāk 

kā vienu reizi mēnesī, IZPILDĪTĀJS par katru šādu reizi maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procenti) apmērā no līguma 6.1. punktā norādītās mēneša maksas par pasākumu 

veikšanu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

7.3. Par līguma 6.4. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 

(desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas 

dienas. 

7.4. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsodu aprēķina par periodu, kas 

sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā 

saistības izpildītas. 

7.5. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA tehniku, inventāru, 

iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām mantām. 

8. NEPĀRVARAMĀ VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 

novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

nepārvaramas varas apstākļi). 

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 

9. APDROŠINĀŠANA 

9.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar 

apdrošinātāja atbildības limitu ne mazāku par 10,000 EUR (desmit tūkstoši euro) par objektu 

kopumā viena gada laikā un katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā un pašrisku – ne lielāku 

par 500.00 EUR (pieci simti euro) katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā. Jebkurā gadījumā 

pašrisku maksā IZPILDĪTĀJS. 

9.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai radušies zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai 

bezdarbības dēļ, pildot līgumu. 

9.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā līguma izpildes vietā un laikā, kad IZPILDĪTĀJS 

pilda līgumu objektā. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez minētās apdrošināšanas, 

tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu nokavējumu. 
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Apdrošināšanas līgumā jābūt noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā 

apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU. 

9.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai līguma 9.1., 9.2. un 9.3. punktā 

minēto apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus (tālāk tekstā – apdrošināšanas 

līgums). 

9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

9.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

akceptētu apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 

samaksu, kopijas. 

9.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms līguma 

9.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa vai apdrošināšanas līgums ir ticis pārtraukts  

IZPILDĪTĀJS līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedz pagarina apdrošināšanas 

līgumu vai noslēdz jaunu apdrošināšanas līgumu, šo jauno vai pagarināto apdrošināšanas 

līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma 9.4. – 9.6. punktā noteiktajā kārtībā.  

10. KONFIDENCIALITĀTE  

10.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

10.2. Līguma 10.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums izbeidzas citādi. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, šādos gadījumos: 

11.1.1. PASŪTĪTĀJS iesniedzis IZPILDĪTĀJAM līguma 4.6. punktā minēto pretenziju  

3 (trīs) reizes; 

11.1.2. IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 4.9., 4.10., 4.12. 4.15-4.17., 9.1.-9.4., 

9.6. vai 9.7. punkta noteikumus; 

11.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1. vai 11.1.2. 

punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu līguma  

6.1. punktā minētās mēneša maksas par pasākumiem apmērā. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

11.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, 

ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas 

Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. parakstīt līguma 4.1. punktā minēto objekta nodošanas un pieņemšanas aktu –  

Mācību centra vadītājs vai Mācību centra saimniecības vadītājs; 

13.1.2. izdarīt atzīmi DARBA kvalitātes žurnālā – Mācību centra vadītājs vai Mācību centra 

saimniecības vadītājs; 

13.1.3. parakstīt līguma 4.8. punktā minēto aktu – Mācību centra vadītājs vai Mācību centra 

saimniecības vadītājs; 

13.1.4. parakstīt līguma 5.1. punktā minēto DARBA izmaiņu pieprasījumu un 5.3. punktā 

minēto DARBA izmaiņu aktu un vienošanos, kā arī parakstīt līguma 9.5. punktā minēto 

atteikumu un līguma 13.3. punktā minēto paziņojumu – Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

13.2. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir Mācību centra saimniecības vadītājs _______________ 

(tālr. __________, e-pasta adrese: ___________), IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir 

________________. 

13.3. PUSE ir tiesīga mainīt līguma 13.2. punktā noteikto kontaktpersonu, nekavējoties 

rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

13.4. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie stājas spēkā un kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.5. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

13.6. Līgums uzrakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā uz __ (skaits 

cipariem) (____________ (skaits vārdiem)), t.sk. līguma 1. pielikums uz __ (skaits cipariem) 

(____________ (skaits vārdiem)), līguma 2. pielikums uz __ (skaits cipariem) (____________ 

(skaits vārdiem)), no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar  

Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35LACB0EUR175050100,  

BIC LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS –  

PASŪTĪTĀJS                                                                                                        IZPILDĪTĀJS 

____________                                                                                                       ____________ 

                                                                                                

 



3. pielikums 

2018. gada 16. februāra 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/23) 

 

TERITORIJAS UZKOPŠANAS UN JUMTA TĪRĪŠANAS DARBU IZMAKSU APRĒĶINA TĀME 12 MĒNEŠIEM 
 

Nr. 

p.k. 
Darbu veids 

Mērv-

ienība 
Daudzums Biežums 

Vienības 

izmaksas (euro 

bez PVN) 

Kopējās 

izmaksas (euro 

bez PVN) 

1. Uzkopšanas darbi pavasara, vasaras un rudens periodā      

1.1. Ielu daļas, trotuāru un pagalma seguma slaucīšana m2 1115 275   

1.2. Atkritumu savākšana no ielu daļas, trotuāriem un pagalma, 

atkritumu urnu iztukšošana un atkritumu maisiņu nomaiņa, 

nepieciešamības gadījumā – atkritumu urnu tīrīšana 

m2 1115 275   

1.3. Koku lapu savākšana un sagubošana iepriekš norādītajā vietā ēkas 

teritorijā 

m2 570 pēc nepiec.   

1.4. Konteineru novietnes sakopšana pēc cieto sadzīves atkritumu 

izvešanas (konteineru iztukšošanu un atkritumu izvešanu veic 

komercsabiedrība, ar kuru Latvijas Banka noslēgusi atsevišķu 

līgumu) 

m2 3 120   

1.5. Traipu (eļļas, krāsas, citas ķīmiskas vai organiskas vielas) tīrīšana 

no ielu daļas, trotuāra un pagalmā  

m2 1115 pēc nepiec.   

1.6. Zāliena pļaušana, savākšana un sagubošana m2 570 26   

1.7.  Tekņu attīrīšana no skujām un lapām, skuju un lapu savākšana un 

izvešana 

m 75 2   

1.8. Ielu daļas, trotuāru un pagalma seguma attīrīšana no sūnas m2 1115 1   

2.  Uzkopšanas darbi ziemas periodā      

2.1. Ielu daļas, trotuāru un pagalma seguma slaucīšana m2 1115 90   

2.2. Atkritumu savākšana no ielu daļas, trotuāriem un pagalma, 

atkritumu urnu iztukšošana un atkritumu maisiņu nomaiņa, 

nepieciešamības gadījumā – atkritumu urnu tīrīšana 

m2 1115 90   
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Nr. 

p.k. 
Darbu veids 

Mērv-

ienība 
Daudzums Biežums 

Vienības 

izmaksas (euro 

bez PVN) 

Kopējās 

izmaksas (euro 

bez PVN) 

2.3. Ielu daļas, trotuāru attīrīšana no sniega un ledus līdz ielu daļas un 

trotuāru segumam, sniegu un ledu sagubojot uz ielu daļas un 

trotuāru malām un nodrošinot gājēju netraucētu pārvietošanos pa 

ielu daļu un trotuāru  

m2 430 90   

2.4. Pagalma attīrīšana no sniega un ledus līdz pagalma segumam, 

sniegu un ledu sagubojot iepriekš norādītās vietās, nodrošinot 

netraucētu autotransporta un gājēju kustību pagalmā 

m2 639 90   

2.5. Sniega tīrīšana no ielu daļas, trotuāriem snigšanas laikā, sniegu 

sagubojot uz trotuāru malām un nodrošinot gājēju netraucētu 

pārvietošanos pa ielu daļu un trotuāru  

m2 430 pēc nepiec.   

2.6. Sniega tīrīšana pagalmā snigšanas laikā, sniegu sagubojot iepriekš 

norādītās vietās pagalmā un nodrošinot autotransporta un gājēju 

kustību pagalmā 

m2 639 pēc nepiec.   

2.7. Ielu daļas, trotuāru un pagalma teritorijas apstrāde pret slīdēšanu 

un apledojuma veidošanos 

m2 1115 pēc nepiec.   

2.8. Nožogojuma izlikšana vietās, kur iespējama lāsteku, apledojuma 

vai sniega krišana no jumtiem 

kompl. 1 pēc nepiec.   

2.9. Jumta attīrīšana no sniega un ledus, ja sniega kārta uz ēkas jumta 

veido kupenas, kas augstākas par 25 cm, apledojumu vai lāstekas 

un iespējama to nokrišana, norobežojot iespējamās sniega un ledus 

krišanas vietas un norīkojot dežurantu uz visu darbu veikšanas 

laiku 

m2 992 pēc nepiec.   

2.10. Konteineru novietnes sakopšana pēc cieto sadzīves atkritumu 

izvešanas (konteineru iztukšošanu un atkritumu izvešanu veic 

komercsabiedrība, ar kuru Latvijas Banka noslēgusi atsevišķu 

līgumu) 

m2 3 36   

2.11. Traipu (eļļas, krāsas, citas ķīmiskas vai organiskas vielas) tīrīšana 

no ielu daļas, trotuāra un pagalmā 

m2 1115 pēc nepiec.   

Kopā:  



4. pielikums 

2018. gada 16. februāra 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/23) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA  

 
1. Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā 

"Par Latvijas Bankas ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā, teritorijas uzkopšanu, jumta tīrīšanu 

un sniega, lapu un zāles izvešanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/23; tālāk tekstā - 

iepirkums). 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiska persona 

 juridisku personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u iespējām 

konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, 

kas noteiktas iepirkuma nolikumā (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi un saistītās personas lomu** iepirkuma 

līguma izpildē) 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un 

resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks 

pretendentam nodoti. 
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2. Piedāvājam veikt Latvijas Bankas ēkas Poruka prospektā 12, Jūrmalā, teritorijas uzkopšanu, 

jumta tīrīšanu un sniega, lapu un zāles izvešanu, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem par šādu 

cenu (euro bez PVN): 

                                                            

Nr. 

p.k. 
Pozīcijas nosaukums Mērvienība Daudzums 

Vienības 

cena 
Summa 

1. Teritorijas uzkopšana un jumta 

tīrīšana1 
mēnesis 36   

2. Sniega iekraušana, izvešana un 

sniega izgāztuves pakalpojuma 

izmantošana 

m3 5002   

3. Lapu izvešana un izgāztuves 

pakalpojuma izmantošana 
m3 102   

4. Zāles izvešana un izgāztuves 

pakalpojuma izmantošana 
m3 102   

Kopējā cena:  
1 Summā iekļauj visas uzkopšanas darbu, materiālu un inventāra izmaksas. 

2 Iekraujamā, izvedamā un noglabājamā sniega, lapu un zāles apjoms norādīts tikai pretendentu 

piedāvājumu salīdzināšanas vajadzībām un tā atbilstība faktiskajam daudzumam netiek garantēta. 

 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

3.2. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām; 

3.3. piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma priekšmetā 

paredzēto pasākumu veikšanai, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

4. Pielikumā pievienojam teritorijas uzkopšanas un jumta tīrīšanas izmaksu aprēķina tāmi  

12 mēnešiem uz ___(skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapām. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….…………………………. 

…………………………….…………………………….…………………………. 

…………………………….…………………………….…………………………. 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: 

_____________________________________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

_____________________________________________ 

 

Datums: ______________________ 


