
Rīgā 2016. gada ___. augustā         

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/379 

Par telpu pārbūvi Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā 
(iepirkums LB/2016/77) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA 

valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 

89. punktu, no vienas puses, un SIA ''Ars Magna'' (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās 

valdes locekļa Māra Krasmaņa 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 metāla konstrukciju stikloto starpsienu 

pārbūvi, paceltās grīdas remontu, loga ailas aizsegšanu, paklājflīžu piegādi un nolietoto 

paklājflīžu nomaiņu PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā un bruņu tērauda durvju 

aplodas izgatavošanu un montāžu (tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (katra ēka tālāk tekstā – objekts), saskaņā ar iepirkuma 

LB/2016/77 noteikumiem un līguma pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un 

izmaksu aprēķinu (līguma 1. 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 – būvdarbi), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas 

līgumā noteiktajā kārtībā.  

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic būvdarbu un izmantoto materiālu, 

izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču kvalitātes uzturēšanu.  

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda būvdarbus 10 (desmit) kalendāro nedēļu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma uzsākt būvdarbu veikšanu saņemšanas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto izstrādājumu, 

aprīkojuma un ierīču kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc būvdarbu izpildes 

dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību 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 un personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk 

pildīt līgumu 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 līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs 

personas nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

3.7. Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties 

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS līguma izpildes procesā pirms apdares materiālu, izstrādājumu, 

aprīkojuma un ierīču pielietošanas uzrāda PASŪTĪTĀJAM to tehnisko dokumentāciju 

vai atbilstības deklarāciju. 

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

valsts svētku dienas.  

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

nodrošina regulāru būvdarbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, 

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

būvdarbu izpildes rezultātā. 

3.11. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus. 

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības 

jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt 

līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir IZPILDĪTĀJA [..], tālr. [..], e-pasta 

adrese: [..].  

3.13. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka būvdarbus objektā vada sertificēts ēku būvdarbu 

vadītājs. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt sertificētā ēku būvdarbu vadītāja, par kuru 

IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2016/77 

noteikumu prasībām, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 

3.14. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un būvdarbu tehnoloģiskām 

vajadzībām. 

3.15. IZPILDĪTĀJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJU par apakšuzņēmēja, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no līguma summas vai 

lielāka un par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši 
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iepirkuma LB/2016/77 noteikumu 4. pielikuma prasībām, maiņu vai minētajiem 

kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē pirms attiecīgo 

darbību veikšanas. 

4. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pasākumu izpildes laika plānu.   

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

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

veikšanu (tālāk tekstā kopā – būvdarbu izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM būvdarbu 

izmaiņu pieprasījumu. 

4.3. Pēc būvdarbu izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo 

dokumentāciju par būvdarbu izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai 

PASŪTĪTĀJAM. 

4.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt būvdarbu izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto izmaiņu aktu, ar kuru noteiktas 

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

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

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

parakstīta papildu vienošanās pie līguma. 

4.5. Saskaņojot būvdarbu izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

4.5.1. kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām būvdarbu izmaiņām 

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

procentiem) lielāka vai mazāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

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

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.5.3. 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; 

4.5.4. 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. 

4.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, izmantoto materiālu atbilstības 

deklarācijas un rēķinu.  

4.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un 

pieņemšanas akta un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju saņemšanas pārbauda 

būvdarbu izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem būvdarbus, parakstot 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt būvdarbus. 

4.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.9. Būvdarbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis būvdarbus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī izmantoto 

materiālu atbilstības deklarācijas, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 

4.7. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā būvdarbu 
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izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 

4.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.10. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. BŪVDARBU KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē būvdarbu 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 

maksā, izmantojot garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.3. punkts) vai 

IZPILDĪTĀJA iesniegto garantijas laika bankas ekspromisorisko galvojumu (ja 

IZPILDĪTĀJS līguma 6.8. punktā noteiktajā kārtībā tādu iesniedzis). 

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, izstrādājumu, aprīkojuma 

un ierīču 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 būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek 

spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 28,461.49  EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit 

viens euro, 49 centi). 
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6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu 

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

veikšanā izmantotajiem materiāliem un aprīkojumu, maksa par darbu, normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļi u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli un maksu par papildu 

pasākumiem. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, 

pievienotās vērtības nodokli par būvdarbu izpildi maksā PASŪTĪTĀJS. 

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. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

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

7.1. 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 būvdarbu kvalitātes 

uzturēšanas saistību neizpildes rezultātā. 

6.5. PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma samaksā IZPILDĪTĀJAM par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī pabeigtajiem būvdarbiem šādā kārtībā:  

6.5.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izmaksu aprēķinu un atbilstošu rēķinu 

par iepriekšējā kalendārajā mēnesī pabeigtajiem būvdarbiem; 

6.5.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pārbauda līguma 6.5.1. punktā 

minētajā izmaksu aprēķinā norādīto pabeigto būvdarbu atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem izpildītos būvdarbus, rakstiski apstiprinot izmaksu aprēķinu, un samaksā 

atbilstošo rēķinu, proporcionāli atskaitot garantijas laika nodrošinājumu vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus. 

6.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma 

summu un līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņoto maksu par pienācīgi izpildītajiem 

papildu pasākumiem, ja tādi pielīgti, kā arī atskaitot saskaņā ar līguma 6.5.2. punktu 

samaksāto summu par iepriekš pabeigtajiem būvdarbiem, ja tāda iepriekš samaksāta, 

atskaitot līguma 6.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 

rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

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. 

6.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

6.8.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu ar bankas atbildības limitu garantijas laika nodrošinājuma summas apmērā, 

kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz garantijas laiku un ar kuru banka garantē 

atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA līgumā 

noteikto saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, t.sk. samaksāt līguma 5.6. punktā 

noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 7.1. punktā noteikto 

līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistību 

neizpildes rezultātā. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas 

ekspromisorisko galvojumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas 

ekspromisoriskā galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas 
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ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas 

ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 

1 (vienu) gadu; 

6.8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.8.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc bankas ekspromisoriskā galvojuma vai tā 

pagarinājuma saņemšanas; 

6.8.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

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

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 6.8.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā 

galvojuma un rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 

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

summas. 

7.2. 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. 

7.3. Par līguma 6.5.2., 6.7. vai 6.8.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas 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. 

7.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz 

otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to 

apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar 

eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS būvdarbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem apdrošina visus 

būvniecības riskus ar apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam 

ne mazāku par līguma summu un pašrisku katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā – ne 

lielāku par 700.00 EUR (septiņi simti euro). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz 

IZPILDĪTĀJS. Šajā līguma punktā minētajam visu būvniecības risku apdrošināšanas 

līgumam cita starpā jāparedz arī PASUTĪTĀJAM piederošajam īpašumam nodarīto 

zaudējumu atlīdzināšana, kā arī gruvešu novākšanas izdevumu pēc apdrošināšanas 

gadījuma iestāšanās atlīdzināšana. Nevienam no atlīdzināmo zaudējumu un izdevumu 

veidiem neparedz individuālu atlīdzības limitu vai individuālu pašriska lielumu.  

8.2. IZPILDĪTĀJS līguma saistību izpildes laikā, t.sk. laikā, kad IZPILDĪTĀJS objektā 

pilda būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības, par saviem līdzekļiem apdrošina 

IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu katram 
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apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 70,000.00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) 

un pašrisku katrā atsevišķā gadījumā – ne lielāku par 700.00 EUR (septiņi simti euro). 

Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. Nevienam no atlīdzināmo zaudējumu, 

kaitējuma un izdevumu veidiem neparedz individuālu atbildības limitu vai individuālu 

pašriska lielumu.  

8.3. Līguma 8.1. un 8.2. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā kopā – 

būvdarbu apdrošināšanas līgums) jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa 

gadījumos, ja PASŪTĪTĀJAM, tā darbiniekam vai trešajai personai nodarīti zaudējumi 

vai kaitējums IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Būvdarbu 

apdrošināšanas līgumā jābūt noteiktam, ka būvdarbu apdrošināšanas līguma 

pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU. Būvdarbu 

apdrošināšanas līgumā papildus jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksas gadījumā, pirms šā līguma saistību izpildes turpināšanas, atjaunot 

apdrošinājuma summu attiecīgi šā līguma 8.1. un 8.2. punktā paredzētajā apmērā. 

8.4. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez būvdarbu apdrošināšanas līguma, 

tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu 

neievērošanu. 

8.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai būvdarbu apdrošināšanas 

līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 

8.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt būvdarbu apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.7. IZPILDĪTĀJS līdz būvdarbu veikšanas uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša būvdarbu 

apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, 

kopijas. 

8.8. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz būvdarbu apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas 

izbeidzas pirms līguma 8.1. vai 8.2. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, 

IZPILDĪTĀJS līdz būvdarbu apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina būvdarbu 

apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu būvdarbu apdrošināšanas līgumu, šo 

pagarināto vai jauno būvdarbu apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU 

līguma 8.5.–8.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

9.2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā 

veidā fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir tieši vai netieši saistīta ar 

PASŪTĪTĀJA ēku un teritoriju Bezdelīgu ielā 3 un K. Valdemāra 2A, Rīgā (tālāk 

tekstā kopā – ĒKAS), ĒKĀS uzstādītajām (vai uzstādīt plānotajām) sistēmām vai 

PASŪTĪTĀJA darbību (tālāk tekstā kopā – konfidenciāla informācija). Konfidenciāla 

informācija ietver, bet nav ierobežota ar ĒKU telpu plānos un tehniskajā dokumentācijā 

minēto informāciju.  

9.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt konfidenciālās informācijas pārvaldību, t.sk. 

iegūšanu, pieejamību, lietošanu, glabāšanu, aizsardzību un neizpaušanu, saskaņā ar šo 

līgumu. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt līguma izpildes ietvaros iegūtās un 

radītās konfidenciālās informācijas izmantošanu vienīgi tādām darbībām, kas 

nepieciešamas šā līguma saistību izpildei. 
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9.4. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs tieši vai netieši izpaust vai kā citādi darīt pieejamu 

konfidenciālo informāciju trešajām personām, izņemot tos IZPILDĪTĀJA darbiniekus, 

pieaicinātos ekspertus, pilnvarotos pārstāvjus, apakšuzņēmējus un to darbiniekus, 

kuriem tā ir nepieciešama, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas šajā līgumā noteikto 

IZPILDĪTĀJA saistību izpildei, un tikai tādā apjomā, kāds šīm personām ir objektīvi 

nepieciešams tiem uzticēto pienākumu izpildei. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesaistīt līguma 

izpildē objektā vai kā citādi darīt pieejamu konfidenciālo informāciju šajā līguma 

punktā minētajām personām tikai pēc tam, kad starp attiecīgo personu, IZPILDĪTĀJU 

un PASŪTĪTĀJU ir noslēgta līguma 2. pielikumam atbilstoša konfidencialitātes 

vienošanās (tālāk tekstā – konfidencialitātes vienošanās). PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikt 

konfidencialitātes vienošanās noslēgšanu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

9.5. IZPILDĪTĀJS apņemas atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM tiešos zaudējumus, kas saistīti 

ar PASŪTĪTĀJAM radītu kaitējumu un zaudējumiem ko izraisījis tas, ka 

IZPILDĪTĀJS, tā darbinieks, pieaicinātais eksperts, pilnvarotais pārstāvis, 

apakšuzņēmējs vai to darbinieks neievēro šajā līgumā paredzētos konfidenciālās 

informācijas iegūšanas, lietošanas, glabāšanas, aizsardzības vai neizpaušanas 

noteikumus. 

9.6. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs veikt filmēšanu vai fotofiksāciju ĒKU iekštelpās un 

teritorijā. IZPILDĪTĀJS ievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus attiecībā uz darbībām, kas 

saistītas ar konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

9.7. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 

saņemšanas iznīcina jebkādu IZPILDĪTĀJA, tā darbinieka, pieaicinātā eksperta, 

pilnvarotā pārstāvja, apakšuzņēmēja vai tā darbinieka rīcībā esošo rakstiskā, digitālā vai 

jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo informāciju, t.sk. tās pavairotās 

kopijas, attiecīgo iznīcināšanas faktu PASŪTĪTĀJAM apliecinot rakstiski. 

Konfidenciālā informācija iznīcināma tā, lai zustu iespēja no attiecīgā informācijas 

nesēja konfidenciālo informāciju iegūt vai atjaunot. IZPILDĪTĀJAM nav pienākums 

iznīcināt to konfidenciālo informāciju, kuras saglabāšana ir jānodrošina saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

9.8. Līguma 9.1. – 9.7. punkts ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja 

PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. 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).  

10.2. 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. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 
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11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.1. punktā minēto termiņu vai jebkuru 

līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā pasākumu izpildes laika plānā noteikto termiņu 

vairāk nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.13., 3.15., 8.1. – 

8.5., 8.7., 8.8. un 9.3.– 9.7. punktā minētajiem noteikumiem, vai kavē līguma 6.8.1. 

punktā minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu 

vairāk nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

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 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

11.3. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, 

rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā 

bankas ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

11.4. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas 

apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

11.5. Līguma 11.1. vai 11.4. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

11.5.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu; 

11.5.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto būvdarbu 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 

11.5.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto būvdarbu daļu; 

11.5.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

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. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 
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13.1.1. izpildīt līguma 3.4., 3.8. un 3.9. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes projektu vadītājs; 

13.1.2. izpildīt līguma 3.3., 3.5., 3.13., 3.15., 6.8.2. un 9.7. punkta noteikumus, saskaņot 

līguma 4.1. punktā minēto pasākumu izpildes laika plānu, parakstīt līguma 4.2. punktā 

minēto būvdarbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.4. punktā minēto izmaiņu aktu un 

papildu vienošanos pie līguma, līguma 4.7. un 5.4. punktā minēto aktu un līguma 

5.1. punktā minēto paziņojumu, parakstīt līguma 5.4., 6.5.2. un 8.6.  punktā minēto 

atteikumu un līguma un apstiprināt līguma 6.5.2. punktā minēto izmaksu aprēķinu – 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs; 

13.1.3. parakstīt līguma 9.4. punktā minēto atteikumu, līguma 9.7. punktā minēto 

pieprasījumu un līguma 2. pielikumam atbilstošu konfidencialitātes vienošanos – Kases 

un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs. 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz 22 (divdesmit divām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

9 (deviņām) lapām un tā 2. pielikums uz 3 (trim) lapām, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. 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. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Ars Magna" Niedru ielā 4, Jelgavā, LV-3001, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 43603065254 un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV43603065254. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

  

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2016. gada ___. augustā 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2016. gada ___. augustā 
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1. pielikums 

2016. gada ___. augusta 

līgumam Nr. LB-07/2016/379 

(iepirkums LB/2016/77) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

IZPILDĪTĀJS veic metāla konstrukciju stikloto starpsienu pārbūvi, paceltās grīdas 

remontu, loga ailas aizsegšanu, paklājflīžu piegādi un nolietoto paklājflīžu nomaiņu 

Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā un bruņu tērauda durvju aplodas 

izgatavošanu un montāžu Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā saskaņā ar 

izmaksu aprēķina tabulā-tāmē norādītajiem būvdarbu apjomiem.  

Metāla konstrukciju stiklotā starpsiena stiprināta pie dzelzsbetona pārseguma, 

starpsienas demontāžu veic līdz pārsegumam. 

Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, IZPILDĪTĀJS ievērtējis visus 

nepieciešamos pasākumus un izdevumus, lai nodrošinātu paredzētos tehnoloģiskos 

procesus pilnā apmērā, atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem.  

Būvuzņēmējs ievērtējis un veiks visus papildu pasākumus, kas nodrošinās, ka būvdarbu 

veikšanas laikā pēc iespējas mazāk tiks traucēta objekta pamatfunkciju veikšana.  

Būvdarbus veic saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto un ar PASŪTĪTĀJU saskaņoto 

būvdarbu veikšanas laika plānu. Būvdarbi veicami pa atsevišķiem posmiem tā, lai pēc 

katra posma pabeigšanas, Latvijas Bankai netiktu traucēta telpu izmantošana. Būvdarbu 

posmi jāparedz katras nedēļas nogalē, t.i., no piektdienas 16.30 līdz svētdienas 23.00, 

būvdarbu izpildes termiņa ietvaros. 

  

Telpu grupas Nr. 229-230 atjaunošanas plāns. 
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Telpu grupas Nr. 234-236 atjaunošanas plāns. 



13 

 

                  Metāla konstrukciju stiklotā starpsiena. 
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Bruņu tērauda durvju aploda un durvju montāžas vietas šķēlums 
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Piegādājamās paklājflīzes, nosaukums – DESSO Escomenda – XL SC paklājflīzes, 

kuras ir saderīgas ar objektā esošajām paklājflīzēm. 

Paklājflīzes parametri: 

 antistatiska; 

 krāsa – atbilstoša objektā esošajām paklājflīzēm un saskaņojama ar 

PASŪTĪTĀJU;  

 izmērs – 500 × 500 mm; 

 izmantošanas klasifikācija (atbilstoši EN 1307) – 33 – komerciālā; 

 biezums – 5 mm. 

Piegādājamo paklājflīžu apjoms – 30 m2. 

IZPILDĪTĀJS veic nolietoto paklājflīžu DESSO Escomenda – XL SC (skat. attēlu) 

noņemšanu 65 m2 platībā, vizuāli nebojāto paklājflīžu saglabāšanu un atpakaļ ieklāšanu 

(35 m2), kā arī jaunu piegādāto paklājflīžu ieklāšanu (30 m2) saskaņā ar ražotāja 

noteiktajām prasībām. 

 

Objektā esošās paklājflīzes. 
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BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA–TĀME 

 

Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu–tāmi, IZPILDĪTĀJS ievērtējis visus nepieciešamos pasākumus un izdevumus, lai nodrošinātu paredzētos 

tehnoloģiskos procesus pilnā apmērā, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.   
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  Telpu grupa 234/235/236                

1. Starpsienas starp telpām Nr. 234 un Nr. 235 

demontāža (8340 × 3300 mm) 

m² 27.52 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

2. Starpsienas ar durvju bloku uz telpu Nr. 234 

demontāža (1902 × 3300 mm) 

m² 6.28 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

3. Starpsienas ar durvju bloku uz telpu Nr. 235 

demontāža (2692 × 3300 mm) 

m² 13.28 

 

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

4. Demontētās starpsienas ar durvju bloku (1902 × 

3300 mm) uz telpu Nr. 234 pielāgošana un 

montāža starpsienā asīs 4/C-D 

m² 6.28 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

5. Nerūsējošās tērauda barjeras demontāža m 24 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
6. Nerūsējošās tērauda demontētās barjeras, 

pārbūve un montāža pie pārvietotās starpsienas 

m 1.47 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

7. Nerūsējošā tērauda nosedzošo profilu 

izgatavošana un montāža 

m 18 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

8. Tehniskās grīdas plākšņu demontāža gb. 40 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
9. Tehniskās grīdas plākšņu NORTEC S36, 600 × 

600 mm montāža (materiālu izsniedz 

PASŪTĪTĀJS)  

gb. 40 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

10. Tehniskās grīdas plākšņu atbalsta kāju OKF-510 

piegāde un montāža  

gb. 15 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

11. Tehniskās grīdas plākšņu savilču Typ RM 

54/26/54/1.0 vai ekvivalentu piegāde un 

montāža 

gb. 15 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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12. Montāžas palīgmateriāli (skrūves, kniedes, 

montāžas līme, hermētiķis) 

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

  Telpu grupa 229/230                

13. Starpsienas ar durvju bloku asīs 1/A-C 

demontāža (6285 × 3300 mm) 

m² 20.74 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

14. Starpsienas asīs B/2-3 demontāža (2398 × 

3300 mm) 

m² 7.91 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

15. Demontētās starpsienas pielāgošana un montāža 

starpsienā asīs 3/A-B 

m² 5.94 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

16. Nerūsējošās tērauda barjeras demontāža m 16 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
17. Nerūsējošās tērauda demontētās barjeras, 

pārbūve un montāža pie pārvietotās starpsienas 

m 3.6 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

18. Koka letes (l=0.1 m, b-0.6) demontāža kpl. 2 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
19. Nerūsējošā tērauda nosedzošo profilu 

izgatavošana un montāža 

m 18.5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

20. Tehniskās grīdas plākšņu demontāža gb. 19 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
21. Tehniskās grīdas plākšņu NORTEC S36, 600 × 

600 mm montāža (materiālu izsniedz 

PASŪTĪTĀJS)  

gb. 19 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

22. Tehniskās grīdas plākšņu atbalsta kāju OKF-510 

piegāde un montāža  

gb. 15 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

23. Tehniskās grīdas plākšņu savilču Typ RM 

54/26/54/1.0 piegāde un montāža  

gb. 15 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

24. Stikloto starpsienu daļu nolīmēšana ar 

pašlīmējošo matēto aizsargplēvi  

m² 32.4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

25. Montāžas palīgmateriāli (skrūves, kniedes, 

montāžas līme, hermētiķis) 

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

  Dubultās grīdas remonts                

26. Riflētas alumīnija plāksnes ar biezumu 3 mm 

demontāža 

m² 55 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

27. Laminēta saplākšņa ar biezumu 6.5 mm 

demontāža 

m² 45 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
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28. Dubultās grīdas plākšņu demontāža gb. 221 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
29. Dubultās grīdas tērauda balstu līmeņošana m² 80 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
30. Jaunu dubultās grīdas plākšņu (biezums 36 mm, 

ar tērauda pastiprinājumu plāksnes apakšpusē un 

mīksto grīdas segumu Armstrong DLW Strong 

Modul (4 mm) montāža 

gb. 125 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

31. Demontēto dubultās grīdas plākšņu montāža gb. 96 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
32. Būvgružu savākšana un aizvešana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
33. Telpas uzkopšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
  Loga ailas aizsegšana                

34. Teritorijas iežogošana no pārējām telpām kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
35. Grīdas pamatnes ieklāšana ar preskartonu m² 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
36. Koka palodzes demontāža m 6 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
37. Ailas pārsedzes metāla dekoratīvo 

nosegelementu demontāža 

kpl. 5 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

38. Ailas rullo žalūziju un mehānisma demontāža kpl. 5 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
39. Ailas vertikālo žalūziju un mehānisma 

demontāža 

kpl. 5 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 

40. Tumšas plēves ielīmēšana esošajam logam m² 19.1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
41. Tērauda konstrukciju montāžas rāmja izbūve 

stiprinot esošā betona sienā, tērauda klase S275 
t 

0.25 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

42. Tērauda konstrukciju nesošā rāmja izbūve 

stiprinot esošā betona sienā, tērauda klase S355 
t 

0.78 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

43. Bruņu tērauda ierīkošana no 6.5 mm bieza 

tērauda Ramor 500 
t 

1.05 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

44. Tērauda konstrukciju gruntēšana un krāsošana t 2.09 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
45. Akmens vates Paroc Extra 100 mm iestrāde m² 19.1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
46. Ugunsdroša minerālvate loksnēs Isover UPS 2.0 

50 mm iestrāde 

m² 19.1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

47. Akmens vate plāksnēs 120 mm Rockwool 

Superrock 610 mm iestrāde 

m² 19.1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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48. Ģipškartona sienu izbūve, Knauf W623 sistēma, 

ģipškartons divās kārtās 

m² 20.57 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

49. Sienu virsmu apdare sagatavošana krāsošanai m² 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
50. Sienu virsmu krāsošana m² 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
51. Stiprinājumu elementi (dībeļi un plāksnes) kpl. 40    [..]  [..]   [..]  [..] 

52. Būvgružu savākšana, utilizācija m3 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
53. Sienu virsmu apdare sagatavošana krāsošanai m² 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
54. Sienu virsmu krāsošana m² 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
55. Stiprinājumu elementi (dībeļi un plāksnes) kpl. 40 [..] [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] 

56. Būvgružu savākšana, utilizācija m3 1 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
57. Objekta, sakopšana, tīrīšana m² 150 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

 Durvju aploda              

58. Durvju aplodas izgatavošana no 6.5 mm bieza 

bruņu tērauda Ramor 500  

m² 1.6 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

59. Bruņu tērauda durvju aplodas montāža 

izmantojot slēptās skrūves 

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

60. Bruņu tērauda durvju aplodas krāsošana m² 1.6 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
61. Individuāli izgatavotas nerūsējošā tērauda 

(b=2mm) aplodas izgatavošana un montāža 

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

 Paklājflīžu nomaiņa              

62. Paklājflīžu noņemšana m² 65 [..] [..] [..]  [..] [..] [..] [..]  [..] [..] 
63. Jaunu paklājflīžu piegāde un ieklāšana m² 30 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
64. Demontēto paklājflīžu ieklāšana m² 35 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

 Kopā        [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

 Transporta izmaksas [..] %  [..] 

  Tiešās izmaksas kopā  [..] 

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

  Peļņa (%) [..] %  [..] 

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

  Līgumcena bez PVN  28461.49 
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2. pielikums 

2016. gada ___. augusta 

līgumam Nr. LB-07/2016/379  

(iepirkums LB/2016/77) 

 

Rīgā 2016. gada __. ________                                                                              Projekts 

KONFIDENCIALITĀTES VIENOŠANĀS 

Nr. ___ 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās Kases un naudas apgrozības pārvaldes 

vadītāja Jāņa Blūma personā, kas rīkojas saskaņā ar BANKAS valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un starp 

BANKU un SIA "Ars Magna" __ .__. 2016. noslēgtā līguma Nr. LB-07/2016/379 "Par 

telpu pārbūvi Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā" (tālāk tekstā – LĪGUMS) 

13.1.3. punktu, no vienas puses,  

SIA "Ars Magna" (tālāk tekstā – SABIEDRĪBA) tās ______   (pārstāvja amats, vārds, 

uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, un  

_________(vārds, uzvārds), p.k. ______ - _____ (personas kods) (tālāk tekstā – 

PERSONA), no trešās puses (visas kopā tālāk tekstā – PUSES; katra atsevišķi tālāk 

tekstā arī – PUSE),  

noslēdz šādu LĪGUMA 9.4. punktā paredzēto konfidencialitātes vienošanos (tālāk tekstā 

– VIENOŠANĀS). 

1. VIENOŠANĀS nosaka PUŠU atbildību un noteikumus attiecībā uz PERSONAI 

izsniedzamās konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā 

veidā fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir tieši vai netieši saistīta ar 

BANKAS ēku un teritoriju Bezdelīgu ielā 3, vai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk 

tekstā kopā – ĒKAS), ĒKĀS uzstādītajām (vai uzstādīt plānotajām) sistēmām vai 

BANKAS darbību (tālāk tekstā kopā – konfidenciāla informācija). Konfidenciāla 

informācija ietver, bet nav ierobežota ar ĒKU telpu plānos un tehniskajā dokumentācijā 

minēto informāciju. 

3. BANKA atļauj, SABIEDRĪBA izsniedz un PERSONA apņemas iegūt un izmantot 

konfidenciālo informāciju vienīgi tādā apjomā un tādām darbībām, kas objektīvi ir 

nepieciešamas PERSONAI uzticēto pienākumu (sk. VIENOŠANĀS 4. punktu) 

veikšanai un ir nepieciešamas LĪGUMĀ paredzēto SABIEDRĪBAS saistību izpildei. 

SABIEDRĪBA drīkst izsniegt PERSONAI konfidenciālo informāciju tikai pēc šīs 

VIENOŠANĀS spēkā stāšanās. 

4. PERSONA apņemas izmantot konfidenciālo informāciju tikai šādu PERSONAI 

uzticēto pienākumu veikšanai – _____________________________________________  

(uzticēto pienākumu īss apraksts un tiesiskais pamats, t.sk., tiesisko attiecību veids 

(piemēram, uzņēmuma vai darba līgums), uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr. un amata 

nosaukums, kura ietvaros PERSONA veic attiecīgos pienākumus). 
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5. PERSONA apņemas neizpaust vai kā citādi nedarīt pieejamu konfidenciālo 

informāciju citām personām, t.sk. citiem SABIEDRĪBAS vai BANKAS darbiniekiem, 

izņemot gadījumus, kad to pieprasa SABIEDRĪBA. 

6. PERSONA apņemas neveikt filmēšanu vai fotofiksāciju ĒKAS iekštelpās un 

teritorijā, kā arī ievērot citus BANKAS norādījumus saistībā ar konfidenciālās 

informācijas pārvaldību. 

7. PERSONA apņemas pēc VIENOŠANĀS 4. punktā minēto pienākumu izpildes 

nekavējoties atdot SABIEDRĪBAI vai iznīcināt jebkādu PERSONAS rīcībā esošo 

rakstiskā, digitālā vai jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo informāciju, t.sk. 

tās pavairotās kopijas, attiecīgo iznīcināšanas faktu SABIEDRĪBAI apliecinot rakstiski. 

Konfidenciālā informācija iznīcināma tā, lai zustu iespēja no attiecīgā informācijas 

nesēja konfidenciālo informāciju iegūt vai atjaunot. PERSONAI nav pienākums 

iznīcināt to konfidenciālo informāciju, kuras saglabāšana ir jānodrošina saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

8. PERSONA apņemas pēc BANKAS vai SABIEDRĪBAS pieprasījuma saņemšanas 

nekavējoties atdot BANKAI vai SABIEDRĪBAI, vai iznīcināt jebkādu PERSONAS 

rīcībā esošo rakstiskā, digitālā vai jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo 

informāciju, t.sk. tās pavairotās kopijas, attiecīgo iznīcināšanas faktu apliecinot 

rakstiski. 

9.  SABIEDRĪBA apņemas atlīdzināt jebkādus izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar 

BANKAI radītu kaitējumu un zaudējumiem, ko izraisījis tas, ka PERSONA nav 

ievērojusi šajā VIENOŠANĀS paredzētos noteikumus. PERSONA ir tieši atbildīga 

SABIEDRĪBAI par šajā punktā minētajiem BANKAI radītajiem kaitējumiem un 

zaudējumiem. 

10. PERSONA nekavējoties informē BANKU (tālr. [..], e-pasta adrese [..]) par jebkuru 

gadījumu, kad saskaņā ar PERSONAS rīcībā esošo informāciju SABIEDRĪBA, tās 

darbinieks, pieaicinātais eksperts, pilnvarotais pārstāvis, apakšuzņēmējs vai tā 

darbinieks iespējams nav ievērojis LĪGUMĀ paredzētos konfidenciālās informācijas 

pārvaldības noteikumus. 

11. VIENOŠANĀS stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas visas trīs PUSES, un paliek 

spēkā neierobežotu laiku. LĪGUMA izbeigšana neietekmē VIENOŠANĀS spēkā 

esamību. 

12. Jebkura pretenzija un strīds PUŠU starpā risināms savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

nesaskaņas nav šādi atrisināmas, tās tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

13. VIENOŠANĀS grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par 

VIENOŠANĀS neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad to parakstījušas visas trīs PUSES. 

14. VIENOŠANĀS sagatavota uz 3 (trim) lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie BANKAS, otrs – pie SABIEDRĪBAS, bet trešais  pie PERSONAS.  

15. PUŠU REKVIZĪTI 

15.1. BANKA – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
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reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 

0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

15.2. SABIEDRĪBA – ___________ (nosaukums), __________ (juridiskā adrese), 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. ___________ 

un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā Nr. ______________. Norēķinu konts _________ (bankas 

nosaukums), Nr. _____________, BIC ________________. 

15.3. PERSONA – ______________________________________________________  

(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese).  

 

BANKA 

 

 

 

__________________ 

J. Blūms  

 

2016. gada ___ . ________ 

SABIEDRĪBA 

 

 

 

__________________  

__. _______  

 

2016. gada ___ . ________ 

PERSONA 

 

 

 

__________________  

___. ________  

 

2016. gada ___ . ______ 

 

 


