
Rīgā 2016. gada __. augustā  

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/404 

 

Par metu projekta izstrādi 
(iepirkums LB/2016/93) 

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, SIA 

"ARHIS ARHITEKTI" tās valdes locekļa Andra Kronberga personā, kas rīkojas saskaņā 

ar statūtiem, un Arhitektūras birojs FORMA SIA tās valdes locekļa Māra Kārkliņa 

personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), 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 apņemas veikt PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu 

ielā 3, Rīgā, [..], metu projekta (tālāk tekstā – PROJEKTS) izstrādi saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (līguma pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS PROJEKTU izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 12 (divpadsmit) 

nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

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

līguma saistību izpildei. 

3. PROJEKTA IZSTRĀDES KĀRTĪBA 

3.1. Pēc PROJEKTA izstrādes pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

izstrādāto PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

3.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PROJEKTA un IZPILDĪTĀJA 

parakstīta PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda tā atbilstību 

līguma noteikumiem un saskaņo to, parakstot PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas 

aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu PROJEKTU saskaņot. 

3.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.4. PROJEKTA izstrādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu, 

ja PASŪTĪTĀJS saskaņojis PROJEKTU līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PROJEKTA izstrādes diena ir diena, 

kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu 

PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS saskaņojis PROJEKTU 

līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 
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4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa ir 9,438.00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro), 

t.sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi 7,800.00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti euro) 

un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 1,638.00 EUR (viens tūkstotis seši simti 

trīsdesmit astoņi euro). 

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 4.1. punktā noteikto līguma summu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.3. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS iesniedz 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. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 2.1. punktā minētā 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 

procentus) no līguma summas. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

5.3. Par līguma 4.2. 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 procentus) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.4. Ja nokavēts līgumā noteiktais saistības izpildes termiņš, līgumsodu aprēķina par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes pienākuma.  

6. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 
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7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. 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).  

7.2. 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. 

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

8.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk nekā 2 (divas) 

kalendārās nedēļas; 

8.1.2. ja tiesā ierosināts tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process kādam no 

IZPILDĪTĀJA apvienības dalībniekiem. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. punktu, 

IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusējo atkāpšanos no līguma saņemšanas samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

8.3. 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. 

8.4. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma, PUSES veic savstarpējos norēķinus 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski izstrādāto PROJEKTA daļu nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

9. AUTORTIESĪBAS 

9.1. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz līguma 

izpildes rezultātā radīto autortiesību objektu izmantošanu uz 100 (simts) gadu ilgu 

termiņu.  

9.2. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz līguma izpildes 

rezultātā radītajiem autortiesību objektiem. 

9.3. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 9.1., 9.2. un 

9.4.-9.6. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir ieguvis 

atbilstošas tiesības no visiem līguma izpildes rezultātā radīto autortiesību objektu 

autoriem. IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus 

zaudējumus par jebkuriem autoru prasījumiem saistībā ar līguma izpildes rezultātā radīto 

autortiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. 
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9.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību 

objektus neierobežotas reizes.  

9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības līguma izpildes 

rezultātā radīto autortiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un neatļautas 

izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

9.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar līguma izpildi ir 

izstrādājis IZPILDĪTĀJS.  

9.7. Līguma 9.1. – 9.6. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma 

vai līgums izbeidzas citādi.  

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.2. Parakstot šo līgumu, SIA "ARHIS ARHITEKTI" un Arhitektūras birojs FORMA 

SIA apņemas solidāri atbildēt PASŪTĪTĀJAM par visu līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA 

saistību izpildi, t.sk. solidāri atbildēt par IZPILDĪTĀJA pieļautiem līguma pārkāpumiem, 

t.sk. līgumā noteikto termiņu kavējumiem, kā arī solidāri maksāt līgumā noteikto 

IZPILDĪTĀJA līgumsodu un jebkuru IZPILDĪTĀJA parādu PASŪTĪTĀJAM, kāds var 

rasties līguma izpildes rezultātā, neatkarīgi no tā, vai līguma pārkāpums noticis  

SIA "ARHIS ARHITEKTI" vai Arhitektūras birojs FORMA SIA vainas dēļ. 

11.3. PUSES vienojas, ka līgumā noteiktos visa veida maksājumus IZPILDĪTĀJAM 

PASŪTĪTĀJS veic uz līguma 12.2.1. punktā minēto Arhitektūras birojs FORMA SIA 

norēķinu kontu. 

11.4. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.5. Līgums uzrakstīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk. tā pielikums uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, divi – pie IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. 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. 

12.2. IZPILDĪTĀJS: 

12.2.1. Arhitektūras birojs FORMA SIA Tērbatas ielā 41/43-6, Rīgā, LV-1011, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003021983 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40003021983. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 
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12.2.2. SIA "ARHIS ARHITEKTI" Skārņu ielā 4, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003026957 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40003026957. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..].  

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

2016. gada ___. augustā 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  
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Pielikums 

2016. gada ___. augusta 

līgumam Nr. LB-07/2016/404 

(iepirkums LB/2016/93) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

IZPILDĪTĀJS veic Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, [..], meta (variantu), t.sk. 

3D modeļa, izstrādi (tālāk tekstā – mets) un izmaksu aplēses sagatavošanu piedāvātajiem 

risinājumiem. 

IZPILDĪTĀJS izstrādā vismaz šādus metu variantus: 

- [..]; 

- [..]. 

IZPILDĪTĀJS katram metu variantam sagatavo ēkas un labiekārtojuma elementu 3D 

modeli, lai PASŪTĪTĀJS varētu veikt projektēto izmaiņu vizuālu pārbaudi, kā arī  

pārbaudīt risinājumus no raksturīgākajiem skatupunktiem. 

Pirms meta izstrādes uzsākšanas veikt būvkonstrukciju vizuālo apsekošanu, konstruktīvo 

iespēju novērtēšanu un uzmērīšanu metam nepieciešamajā apjomā. Padziļinātas papildu 

konstruktīvās izpētes nepieciešamības gadījumā informēt par to PASŪTĪTĀJU. 

PASŪTĪTĀJAM iesniedz meta dokumentāciju 2 (divos) eksemplāros papīra formātā, 

1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā AutoCAD formātā, 1 (vienā) eksemplārā 

elektroniskā veidā PDF formātā. 

 
 

 


