
Rīgā 2016. gada ___. ____________ 

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/301 

 

Par gaisa dzesētāju demontāžu un montāžu 
(iepirkums LB/2016/70) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja  

Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas 

puses, un SIA "SALANG-P" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Gunāra 

Svilāna personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi 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 veic telpās uzstādīto gaisa dzesētāju 

demontāžu un montāžu (tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkas K. Valdemāra 

ielā 2A, Rīgā, 4. stāvā (tālāk tekstā – objekts) saskaņā ar iepirkuma LB/2016/70 

noteikumiem, tehnisko specifikāciju un izmaksu aprēķinu (līguma pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis 

līguma slēgšanas brīdī (tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi 

kopā tālāk tekstā – DARBS), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas 

līgumā noteiktajā kārtībā 

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPIDLĪTĀJS veic DARBA kvalitātes uzturēšanu.  

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBA izpildi pa daļām 3 (trīs) posmos: 

2.1.1. DARBA daļas pirmā posma izpildi veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

rakstiska uzaicinājuma saņemšanas, neskaitot DARBA izpildes pārtraukuma laiku, ja 

PASŪTĪTĀJS pieprasījis DARBA izpildes pārtraukšanu atbilstoši līguma 2.2. punktam; 

2.1.2. DARBA daļas otrā posma izpildi veic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc 

rakstiska uzaicinājuma saņemšanas; 

2.1.3. DARBA daļas trešā posma izpildi veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

rakstiska uzaicinājuma saņemšanas, neskaitot DARBA izpildes pārtraukuma laiku, ja 

PASŪTĪTĀJS pieprasījis DARBA izpildes pārtraukšanu atbilstoši līguma 2.2. punktam.  

2.2. DARBA daļas pirmā un trešā posma izpildes laikā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nosūtīt 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku pieprasījumu pārtraukt attiecīgās DARBA daļas izpildi. 

IZPILDĪTĀJS atsāk veikt attiecīgās DARBA daļas izpildi PASŪTĪTĀJA nosūtītajā 

pieprasījumā par darba izpildes atsākšanu norādītajā termiņā. 

2.3. IZPILDĪTĀJS uztur un nodrošina DARBA kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

pēc visu līgumā paredzēto DARBA daļu izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma 

saistību pilnīgai izpildei. 
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3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA 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 PASŪTĪTĀJA objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM krāsainu šīs fiziskās personas fotogrāfiju (fails JPG formātā) 

10 (desmit) darbadienu laikā pirms persona uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA 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 PASŪTĪTĀJA 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 PASŪTĪTĀJA objektā, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA objektā neielaist vai no tā 

izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā rakstiski 

paziņo PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbinieka, kurš IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs 

līguma izpildi, amatu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs 

personas nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA 

objektā. 

3.7. Par līguma 3.2. vai 3.6. punktā minēto darbinieku nomaiņu IZPILDĪTĀJS 

nekavējoties rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot 

valsts svētku dienās. 

3.9. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru DARBU izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, 

t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties 

DARBU izpildes rezultātā. 

3.10. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī rīkojumus un norādes, kas var tikt 

dotas saistībā ar līguma izpildi drošības jautājumos. IZPILDĪTĀJS ievēro Latvijas 

Republikas normatīvos aktus saistībā ar līguma izpildi, t.sk. darba drošības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības. 

3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē 

PASŪTĪTĀJA objektā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto personu apmācību, t.sk. 

instruktāžu darba aizsardzības jomā, tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms 

IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā un visā laika 

posmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību 

PASŪTĪTĀJA objektā ir [..] (tālr. [..], e-pasta adrese: [..]).  

http://t.sk/
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4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan 

uzdot IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, 

veikšanu (tālāk tekstā – DARBA izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM DARBA izmaiņu 

pieprasījumu. 

4.2. Pēc DARBA izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo 

dokumentāciju par DARBA izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai 

PASŪTĪTĀJAM. 

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

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto izmaiņu aktu, ar kuru noteiktas 

DARBA izmaiņas (tālāk tekstā – izmaiņu akts). Pēc izmaiņu akta abpusējas 

parakstīšanas tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja DARBA 

izmaiņu rezultātā tiek grozīta līguma summa, izmaiņu akta vietā tiek sagatavota un 

parakstīta papildu vienošanās pie līguma. 

4.4. Saskaņojot DARBA izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

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

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

procentiem) lielāka vai mazāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.4.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.4.3. 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; 

4.4.4. 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 darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.5. Pēc katras līguma 2.1. punktā minētās DARBA daļas posma izpildes IZPILDĪTĀJS 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu attiecīgās DARBA daļas nodošanas 

un pieņemšanas aktu.  

4.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgās DARBA daļas nodošanas 

un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda attiecīgās DARBA daļas izpildes atbilstību 

līguma noteikumiem un pieņem attiecīgo DARBA daļu, parakstot DARBA daļas 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt attiecīgās DARBA daļas izpildi. 

4.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš attiecīgās DARBA daļas izpildes trūkumus un atkārtoti 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu attiecīgās DARBA daļas nodošanas 

un pieņemšanas aktu.  

4.8. DARBA daļas izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir veicis attiecīgās 

DARBA daļas izpildi un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM parakstītu attiecīgās DARBA daļas 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis attiecīgās DARBA daļas 

izpildi līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma 

gadījumā DARBA daļas izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu attiecīgās DARBA daļas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBA daļas izpildi līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. 
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5. DARBA KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē DARBA trūkumu vai defektu (tālāk 

tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas 

laikā iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas 

nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 

5.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš 

paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot 

IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem 

IZPILDĪTĀJS samaksā, izmantojot garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.3. punkts). 

5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu un izstrādājumu garantiju 

24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

5.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

5.1.–5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA DARBA kvalitātes uzturēšanas saistības paliek 

spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa  ir 6 273.40 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro, 

40 centi), t.sk. atlīdzība par pasākumu veikšanu 5 184.63 EUR (pieci tūkstoši viens 

simts astoņdesmit četri euro, 63 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

1 088.77 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit astoņi euro, 77 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu 

veikšanu un to kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu 

veikšanai izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem, maksa par darbu, normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļi u.c., izņemot maksu par papildu pasākumiem. 

6.3. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma 6.1. punktā noteiktās līguma 

summas un līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņotās maksas par papildu 

pasākumiem, ja tādi veikti, garantijas laikā ietur kā garantijas laika nodrošinājumu. 
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6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 5.6. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 

7.2. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 

5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un zaudējumus, kas 

nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA darba kvalitātes uzturēšanas 

saistību neizpildes rezultātā. 

6.5. Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pa daļām, atbilstoši 

izpildītās DARBA daļas apjomam un izmaksu aprēķinam. 

6.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par attiecīgās DARBA daļas 

izpildi un līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņoto maksu par pienācīgi izpildītajiem 

papildu pasākumiem, ja tādi pielīgti, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgās 

DARBA daļas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un DARBA 

daļas izpildei atbilstoša rēķina saņemšanas, proporcionāli atskaitot garantijas laika 

nodrošinājumu. 

6.7. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

garantijas laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 

paziņojis IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas 

pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz 

vainīgā PUSE. 

7.2. Par līguma 2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.3. punktā noteiktā termiņa pārsniegšanu 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 

kopējās maksas par attiecīgi kavētās DARBA daļas izpildi par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās maksas par 

attiecīgās DARBA daļas izpildi.  

7.3. Par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

1% (viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas. 

7.4. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

7.5. Par līguma 6.6. vai 6.7. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas 

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

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

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

saņemšanas dienas. 

7.6. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir 

noteikts dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā 

dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība 

izpildīta.  
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7.7. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par PASŪTĪTĀJA objektā vai teritorijā atstāto 

IZPILDĪTĀJA tehniku, inventāru, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla 

personiskajām mantām. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

noteiktajos gadījumos. 

8.2. Līguma 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums 

izbeidzas citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. 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). 

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

dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, PUSEI ir 

tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI. 

10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

10.2.1. ja IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas kavē kādu no līguma 

2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.3. punktā noteiktajiem DARBA posmu izpildes termiņiem; 

10.2.2. ja PASŪTĪTĀJS 2 (divas) reizes iesniedzis motivēto atteikumu pieņemt 

DARBA posma izpildi; 

10.2.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2. vai 3.4.-3.11. punktā 

minētajiem noteikumiem; 

10.2.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.2.1., 10.2.2. 

vai 10.2.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. PASŪTĪTĀJAM ir 
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tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem 

PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. 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. 

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. izpildīt līguma 3.3. – 3.5., 3.8. un 3.10. punkta noteikumus un saskaņot līguma 

5.2. punktā minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Ēku sistēmu daļas vadītājs; 

12.2.2. parakstīt līguma 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. punktā minētos uzaicinājumus, līguma 

2.2. punktā minētos pieprasījumus, līguma 4.1. punktā minēto DARBA izmaiņu 

pieprasījumu, līguma 4.3. punktā minēto izmaiņu aktu vai papildu vienošanos, līguma 

4.6. punktā minētos DARBA daļu nodošanas un pieņemšanas aktus, līguma 5.1. punktā 

minēto paziņojumu, līguma 4.6. un 5.4. punktā minēto motivēto atteikumu, līguma  

5.4. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, – 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

12.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

12.3. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 12 (divpadsmit) lapām, t.sk. tā pielikums uz  5 (piecām) 

lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, 

otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13.  PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā  

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "SALANG-P" Raiņa bulvārī 17, Preiļos, Preiļu novadā, LV-

5301, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas Nr. 47703001650, reģistrēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV47703001650. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts)  

  

IZPILDĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2016. gada ___. ___________ 2016. gada ___. ____________ 
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Pielikums 

2016. gada ___. ___________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/301 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Gaisa dzesētāju demontāžas un montāžas darbi PASŪTĪTĀJA objektā tiek veikti pa 

daļām 3 (trīs) posmos: 

- darba daļas pirmajā posmā veic gaisa dzesētāju montāžu objekta būvdarbu "E" zonā. 

Plānotā darbu uzsākšana uzreiz pēc līguma stāšanās spēkā; 

- darba daļas otrajā posmā veic gaisa dzesētāju demontāžu objekta būvdarbu "F" zonā. 

Plānotais darbu veikšanas laiks 2016. gada jūlijs; 

- darba daļas trešajā posmā veic gaisa dzesētāju atpakaļ montāžu objekta būvdarbu "F" 

zonā. Plānotā darbu uzsākšana 2016. gada augusts. 

2. Ņemot vērā, ka gaisa dzesētāju montāža tiks veikta telpās, kurās paralēli notiek arī 

citi būvdarbi, iepirkumā paredzēto montāžas darbu laikā iespējami dažu dienu piespiedu 

tehnoloģiskie pārtraukumi, kas netiek ieskaitīti paredzētajā attiecīgās darba daļas 

izpildes termiņā un par ko PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē IZPILDĪTĀJU. 

3. Aizpildot darbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, IZPILDĪTĀJS ievērtē visus 

nepieciešamos pasākumus un izdevumus, ieskaitot darbu veikšanai nepieciešamās 

palīgierīces un mehānismus, lai nodrošinātu paredzētos tehnoloģiskos procesus un darba 

drošības pasākumus pilnā apmērā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā 

arī visus papildu pasākumus, lai nodrošinātu, ka darbu veikšanas laikā pēc iespējas 

mazāk tiktu traucēta objekta pamatfunkciju veikšana un, ņemot vērā, ka līguma darbības 

laikā darbu izpilde pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma var tikt pārtraukta. 
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DARBA IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME 

 

Nr.p. 

k. 
Darba nosaukums 
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Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu 
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 1. posms – "E" zona 
  

        

1. VRV sistēmas Nr. 1. telpu dzesētāja Daikin 

FXAQ20MVE atpakaļmontāža un palaišana (iekārtu 

nodrošina PASŪTĪTĀJS) 

gb. 7 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2. Elektrobarošanas kabeļa 3×1,5 mm2 uzstādīšana un 

savienošana ar telpu dzesētājiem un kondensāta sūkņiem 

m 30 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. Komunikācijas kabeļa 2×0,5 mm2 uzstādīšana un 

savienošana ar telpu dzesētājiem  

m 30 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4. VRV sistēmas Nr. 1. freona cauruļvadu metāla balstu 

uzstādīšana un cauruļvadu nostiprināšana  

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

5. Kondensāta sūkņa Pacific atpakaļmontāža, pievienošana 

pie esošās kondensāta savākšanas sistēmas un pārbaude 

(iekārtu nodrošina PASŪTĪTĀJS) 

gb. 7 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

6. Fan-coil  high wall tipa telpu dzesētāja YORK 

HHH07P15 uzstādīšana pie ķieģeļu sienas 405. telpā 

(h≈5 m), savienošana ar dzesēšanas šķidruma 

cauruļvadiem un elektrobarošanas kabeli,  un palaišana 

(iekārtu nodrošina PASŪTĪTĀJS) 

gb. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

7. Atvēruma izveidošana ķieģeļu sienā dzesēšanas šķidruma 

cauruļvadu un kondensāta savākšanas sistēmas trasei 

(d75, l=300 mm) 

gb. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

8. Pašteces kondensāta savākšanas sistēmas uzstādīšana un 

pievienošana esošai sistēmai 428.h telpā 

m 15 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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Nr.p. 

k. 
Darba nosaukums 
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9. Jauna fan-coil  high wall tipa telpu dzesētāja (iekārtas 

vadība nodrošina automātisku telpas temperatūras 

uzturēšanu, ventilātora motoram ir ne mazāk kā trīs 

ātrumi, iekārtas komplektācijā ietilpst dzesēšanas kontūra 

3-virzienu vārsts ar piedziņu) ar dzesēšanas pilno jaudu 

(cooling total emission) ne mazāku par 2.7 kW (ar 

aukstumnesēja temperatūras režīmu 7/12C˚) uzstādīšana 

pie ķieģeļu sienas 408. telpā (h≈5 m), savienošana ar 

dzesēšanas šķidruma cauruļvadiem un elektrobarošanas 

kabeli,  un palaišana 

gb. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

10. Atvēruma izveidošana ķieģeļu sienā dzesēšanas šķidruma 

cauruļvadu un kondensāta savākšanas sistēmas trasei 

(d75, l=300 mm) 

kpl. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

11. Pašteces kondensāta savākšanas sistēmas uzstādīšana 

(izmantojot metāla balstus) un pievienošana esošai 

sistēmai 407. telpā 

m 5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

 2. posms – "F" zona           

1. VRV sistēmas Nr. 1. freona R410 atsūknēšana  sist. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2. VRV sistēmas Nr. 1. telpu dzesētāja Daikin 

FXAQ20MVE demontāža 

gb. 9 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. Freona sistēmas noslēgvārsta Emerson M06 ielodēšana 

(piegādā PASŪTĪTĀJS) 

gb. 9 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

4. Freona sistēmas noslēgvārsta Emerson BVE012 

ielodēšana (piegādā PASŪTĪTĀJS) 

gb. 9 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

5. Freona nipeļa ielodēšana starp noslēgvārstu un iekšējo 

iekārtu  

gb. 11 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

6. Kondensāta sūkņa Pacific demontāža gb. 13 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 
7. VRV sistēmas Nr. 1. freona vārstu atvēršana starp "E" un 

"F" zonu 

gb. 2 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

8. VRV sistēmas Nr. 1. vakuumēšana, pārbaude, freona 

R410 atpakaļuzpilde un sistēmas palaišana 

sist. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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9. Freona sistēmas Nr. 2. freona R410 atsūknēšana  sist. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 
10. Freona sistēmas Nr. 2. griestu kasetes Daikin FHYC45b 

demontāža 414. telpā un nogādāšana ēkas pagalmā 

gb. 4 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

11. Freona sistēmas Nr. 2. ārējās iekārtas Daikin 

RP200B7W1 demontāža un nocelšana no ēkas jumta 

h≈4 m 

gb. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

12. Multisplit sistēmas Nr. 3. freona R410 atsūknēšana  sist. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

13. Multisplit sistēmas Nr. 3. telpu dzesētāja LG MS18AH 

demontāža 414. telpā 

gb. 4 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

14. Multisplit sistēmas Nr. 3. ārējās iekārtas LG FM57AH 

U33 demontāža un nocelšana no ēkas jumta h≈20 m 

gb. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

15. Iekārtas LG FM57AH U33 tērauda balsta demontāža un 

nocelšana no jumta h≈20 m 

gb. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

16. Demontēto iekārtu freona un kondensāta savākšanas 

sistēmas cauruļvadu nostiprināšana un  cauruļvadu galu 

aizvēršana, lai novērstu putekļu un mitruma iekļūšanu 

kpl. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

 3. posms – "F" zona           

1. VRV sistēmas Nr. 1. telpu dzesētāja Daikin 

FXAQ20MVE atpakaļmontāža 

gb. 9 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2. Elektrobarošanas kabeļa 3×1,5 mm2 uzstādīšana  m 60 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. Komunikācijas kabeļa 2×0,5 mm2 uzstādīšana un 

savienošana ar telpu dzesētājiem  

m 60 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4. VRV sistēmas Nr. 1. telpu dzesētāja Daikin 

FXAQ20MVE vakuumēšana 

gb. 9 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

5. VRV sistēmas Nr. 1. freona vārstu atvēršana pie telpu 

dzesētāja Daikin FXAQ20MVE, iekārtas palaišana un 

pārbaude 

gb. 9 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

6. Kondensāta sūkņa Pacific atpakaļmontāža, pievienošana 

pie esošās kondensāta savākšanas sistēmas un pārbaude 

gb. 13 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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v
ie

n
īb

a 

A
p

jo
m

i 

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu 

D
ar

b
a 

al
g

a 
 

E
U

R
 

M
at

er
iā

li
 

E
U

R
 

M
eh

ān
is

m
i 

E
U

R
 

K
o

p
ā 

E
U

R
 

D
ar

b
a 

al
g

a 

E
U

R
 

M
at

er
iā

li
 

E
U

R
 

M
eh

ān
is

m
i 

E
U

R
 

S
u

m
m

a 

E
U

R
 

7. Multisplit sistēmas Nr. 3. telpu dzesētāja LG MS18AH 

atpakaļmontāža 414. telpā 

gb. 4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

8. Multisplit sistēmas Nr. 3. ārējās iekārtas LG FM57AH 

U33 uzcelšana uz ēkas jumta h≈20 m un atpakaļmontāža  

gb. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

9. Iekārtas LG FM57AH U33 tērauda balsta uzcelšana uz 

ēkas jumta h≈20 m un atpakaļmontāža 

gb. 1 [..]  [..] [..] [..]  [..] [..] 

10. Multisplit sistēmas Nr. 3. vakuumēšana, pārbaude, freona 

R410 atpakaļuzpilde un sistēmas palaišana 

sist. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

11. VRV sistēmas Nr. 1. un multisplit sistēmas Nr. 3.  freona 

cauruļvadu metāla balstu uzstādīšana un  cauruļvadu 

nostiprināšana 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

  Kopā  
 

[..] [..] [..] [..] 

  Transporta izmaksas  [..]%  [..] 

  Tiešās izmaksas kopā 
 

 [..] 

  Virsizdevumi (%) [..]%  [..] 

  Peļņa (%) [..]%  [..] 

      Darba devēja sociālais nodoklis (%) 23.59%  [..] 

  Kopā bez PVN 
 

5 184.63 

 PVN 21%    1 088.77  

 Līguma summa ar PVN   6 273.40  

 


