
 

Rīgā 2016. gada ___. novembrī 

Nr. LB-07/2016/552 

 

Par apmācībām Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbiniekiem 
(iepirkums LB/2016/66) 

 

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

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

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, 

un SIA "Baltic Ring 333" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles Nellijas 

Šlēgelmilhas personā, kas rīkojas saskaņā ar 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. IZPILDĪTAJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma (tālāk tekstā – 

pieprasījums) nodrošināt drošas transportlīdzekļu vadīšanas ekstremālās situācijās 

apmācības (tālāk tekstā – APMĀCĪBAS) IZPILDĪTĀJA nodrošinātajā norises vietā – 

sporta kompleksa "333" drošas braukšanas poligonā, "Sila Priedes", Ropažu novads,  

LV-2133 (tālāk tekstā – poligons) PASŪTĪTĀJA darbiniekiem, kuri izmanto dienesta un 

operatīvos transportlīdzekļus darba pienākumu veikšanai (tālāk tekstā – dalībnieki), 

saskaņā ar iepirkuma LB/2016/66 noteikumiem, tehnisko specifikāciju 

(līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvātajām cenām iepirkumā LB/2016/66 

(līguma 2. pielikums). 

 

1.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina šādus APMĀCĪBU veidus: 

1.2.1. praktiskās braukšanas apmācību kursus ar PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA rīcībā 

esošiem transportlīdzekļiem (tālāk tekstā – APMĀCĪBU kursi) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 

piedāvātajām cenām (līguma 2. pielikuma 1. tabulā); 

1.2.2. poligonā ietilpstošo speciāli aprīkoto trašu izmantošana PASŪTĪTĀJA dalībnieku 

apmācību vajadzībām saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvātajām cenām (līguma  

2. pielikuma 2. tabulā); 

1.2.3. praktiskās braukšanas instruktoru pakalpojumu izmantošana PASŪTĪTĀJA 

dalībnieku apmācību vajadzībām saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvātajām cenām (līguma 

2. pielikuma 3. tabulā); 

1.2.4. IZPILDĪTĀJA nodrošināto transportlīdzekļu izmantošanu poligonā PASŪTĪTĀJA 

dalībnieku apmācību vajadzībām saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvātajām cenām (līguma 

2. pielikuma 3. tabulā). 

 

1.3. Līguma noslēgšana neuzliek par pienākumu PASŪTĪTĀJAM izmantot 

IZPILDĪTĀJA nodrošinātās APMĀCĪBAS kādā noteiktā apjomā vai regularitātē. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

2.1. APMĀCĪBAS tiek veiktas PUŠU saskaņotos laikos, laika periodā no līguma spēkā 

stāšanās dienas līdz brīdim, kad iestājas kāds no šādiem nosacījumiem: 

2.1.1. iestājas 2020. gada 31. decembris; 
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2.1.2. kopējā līguma ietvaros veikto APMĀCĪBU izmaksu summa sasniedz 41,900.00 

EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

3. APMĀCĪBU INSTRUKTORI, TO NOMAIŅAS KĀRTĪBA 

 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē nedrīkst iesaistīt APMĀCĪBU instruktoru, kurš ir 

krimināli sodīta persona vai persona, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

 

3.2. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt APMĀCĪBU instruktoru, par kuriem IZPILDĪTĀJS 

sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2016/66 noteikumu 

prasībām, nomaiņu, vai piesaistīt APMĀCĪBU nodrošināšanai papildu instruktorus tikai 

ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta 

nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no IZPILDĪTĀJA visu 

nepieciešamo informāciju par tā piesaistīto APMĀCĪBU instruktoru pieredzi un 

kvalifikāciju, lai pārliecinātos par attiecīgo APMĀCĪBU instruktoru atbilstību līgumā 

noteiktajām prasībām. 

 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikties no IZPILDĪTĀJA 

nodrošinātā APMĀCĪBU instruktora, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās no IZPILDĪTĀJA nodrošinātā APMĀCĪBU instruktora 

(līguma 3.3. punkts), IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu līguma prasībām 

atbilstošu APMĀCĪBU instruktoru, informējot par to PASŪTĪTĀJU pirms konkrēto 

APMĀCĪBU uzsākšanas. 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 veikt APMĀCĪBU instruktora pienākumus. 

 

4. APMĀCĪBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA  

 

4.1. APMĀCĪBU veidu, apmācāmo dalībnieku skaitu, APMĀCĪBU programmas apjomu 

un saturu, tās īstenošanai nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu un veidu, teorētiskās un 

praktiskās daļas īpatsvaru un to ilgumu nosaka PASŪTĪTĀJS atbilstoši līguma 1. un 2. 

pielikuma noteikumiem, ne vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas pirms konkrēto APMĀCĪBU 

norises sākuma datuma nosūtot IZPILDĪTĀJAM pieprasījumu uz e-pasta adresi 

nellija@333.lv. 

 

4.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienas) darbadienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta pa faksu vai e-pastu LĪGUMA 11.1.1. 

punktā norādītajai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai saskaņošanai pieprasījumam 

atbilstošu APMĀCĪBU norises grafiku (norādot tajā datumus, APMĀCĪBU norises 

laikus, IZPILDĪTĀJA nodrošināto instruktoru un transportlīdzekļu datus, poligona trases 

izmantošanas ilgumu) un APMĀCĪBU izmaksu tāmi, kurā norādītā maksa par 

APMĀCĪBĀM atbilst līguma 2. pielikumā minētajiem izcenojumiem. IZPILDĪTĀJS 

uzsāk APMĀCĪBU veikšanu tikai pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS ir rakstiski akceptējis šajā 

līguma punktā minēto APMĀCĪBU izmaksu tāmi, par to nosūtot paziņojumu 

IZPILDĪTĀJAM uz e-pasta adresi nellija@333.lv. 
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4.3. PUSE apņemas elektroniski informēt otru PUSI par jebkādām APMĀCĪBU norises 

grafika izmaiņām ne vēlāk kā 2 (divas) darbadienas pirms konkrēto APMĀCĪBU sākuma. 

Izmaiņas APMĀCĪBU norises grafikā stājas spēkā tikai tad, ja tās apstiprinājušas PUŠU 

pilnvarotās personas. 

 

4.4. Pēc katras APMĀCĪBAS pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā tiek norādīta šāda 

informācija: APMĀCĪBU nosaukums, saturs, norises vieta, norises laiks, APMĀCĪBU 

dalībnieki un to skaits. Pēc katra APMĀCĪBU kursa pabeigšanas IZPILDĪTĀJS papildus 

nodrošina dokumentu, kas apliecina dalībnieku piedalīšanos APMĀCĪBU kursā 

(apliecība vai sertifikāts), izsniegšanu katram APMĀCĪBU kursa dalībniekam. 

 

4.5. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA parakstīta nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas izvērtē veikto APMĀCĪBU atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem to izpildi, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja konstatēts, ka 

IZPILDĪTĀJS nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības, iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM rakstiski sagatavotu motivētu atteikumu pieņemt APMĀCĪBU izpildi. 

 

4.6. Ja PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā pieņemt APMĀCĪBU izpildi minētie trūkumi 

ir novēršami, IZPILDĪTĀJS tos novērš un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM nodošanas 

un pieņemšanas aktu, un PASŪTĪTĀJS atkārtoti veic līguma 4.5. punktā minētās 

darbības.  

 

4.7. Ja PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā pieņemt APMĀCĪBU izpildi minētie trūkumi 

nav novēršami, PUSES ir tiesīgas noslēgt rakstisku vienošanos par attiecīgo APMĀCĪBU 

izpildes pieņemšanu ar trūkumiem un APMĀCĪBU maksas samazinājumu 

IZPILDĪTĀJA neizpildīto vai nepienācīgi izpildīto līguma saistību apmērā. 

 

4.8. APMĀCĪBU pabeigšanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis 

APMĀCĪBAS un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis APMĀCĪBU izpildi līguma 4.5. punktā 

noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā APMĀCĪBU 

pabeigšanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis APMĀCĪBU izpildi līguma 

4.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

 

4.9. IZPILDĪTĀJS nekavējoties izbeidz APMĀCĪBU īstenošanu, ja saņemts 

PASŪTĪTĀJA paziņojums par APMĀCĪBU izbeigšanas nepieciešamību. Šajā līguma 

punktā minētajā APMĀCĪBU izbeigšanas gadījumā PUSES sagatavo un paraksta faktiski 

īstenoto APMĀCĪBU nodošanas un pieņemšanas aktu un noslēdz vienošanos par 

APMĀCĪBU maksas samazinājumu neizpildītās (izbeigtās) APMĀCĪBU daļas apmērā.  

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

5.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par pienācīgi veiktām APMĀCĪBĀM 

PUŠU saskaņotajā APMĀCĪBU izmaksu tāmē noteikto maksu par APMĀCĪBĀM 

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

un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 
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5.2. Ja PUSES līguma 4.7. vai 4.9. punktā noteiktajā kārtībā vienojušās par APMĀCĪBU 

maksas samazinājumu, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma 4.7. vai 

4.9. punktā minētās vienošanās abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 

samaksā IZPILDĪTĀJAM samazināto maksu par APMĀCĪBĀM atbilstoši vienošanās 

noteiktajam apmēram. 

 

5.3. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

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

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņotais 

APMĀCĪBU vai atsevišķas to daļas (nodarbības) norises laiks vairāk nekā 30 (trīsdemit) 

minūtes, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro) 

apmērā par katru šādu gadījumu. 

 

6.2. 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. 

 

6.3. Par līguma 5.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no kavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas. 

 

6.4. 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. 

 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

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

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

gadījumus. 

 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

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

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

mailto:rekini@bank.lv
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pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI).  

 

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 

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

tiesību atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no 

atbildības pamatu. 

 

8.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā līgumā noteikto saistību 

izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS 

VARAS APSTĀKĻU darbības laiku. 

 

8.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar 

izpildīt līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

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

šādos gadījumos: 

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ APMĀCĪBAS netiek veiktas atbilstoši PUŠU 

saskaņotajam APMĀCĪBU norises grafikam; 

9.1.2. ja IZPILDĪTĀJS vairāk ne kā 2 (divas) reizes pārkāpj līgumā noteiktās saistības; 

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

 

9.2. Ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar līguma 9.1.1. vai 9.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 

10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA paziņojuma par līguma izbeigšanu 

saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā. 

 

9.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

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

Šādā gadījumā PUSES sagatavo un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu par 

IZPILDĪTĀJA faktiski veiktajām APMĀCĪBĀM, kuras veiktas atbilstoši līguma 

noteikumiem, un līdz līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

 

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, 

PUSES 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 izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

http://lasis2.bank.lv/sites/iepirkumi/usermanual/Wiki%20lapas/STRĪDU%20RISINĀŠANA.%20LĪGUMAM%20PIEMĒROJAMIE%20TIESĪBU%20AKTI.aspx
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11.1.1. izpildīt līguma 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3. un 4.5. punktā minētās darbības – 

Aizsardzības pārvaldes Rīgas nodaļas Naudas pārvadājumu un transporta daļas vadītājs 

[..]; 

11.1.2. parakstīt līguma 4.7. un 4.9. punktā minēto vienošanos – Aizsardzības pārvaldes 

vadītāja vietnieks [..] vai Aizsardzības pārvaldes Rīgas nodaļas Naudas pārvadājumu un 

transporta daļas vadītājs [..]. 

 

11.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona līguma izpildes jautājumos – Nellija Šlēgelmilha 

(tālr. 29493334, e-pasts: nellija@333.lv). 

 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

11.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

11.5. Līgums uzrakstīts uz 12 (divpadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 3 (trīs) lapām un 

2. pielikums uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "BALTIC RING 333", "Sila Priedes", Ropažu novads, LV-

2133, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.[..] un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju 

reģistrā ar Nr. [..]. Norēķinu konts: AS "SEB banka" Nr. [..]. 

 

 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

 

                        

                        (Personiskais paraksts) 

_________________ ___________________ 

 

2016. gada ____. _______________            2016.gada____._______________ 
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1. pielikums 

2016. gada ___. novembra 

līgumam Nr. LB-07/2016/552 

(iepirkums LB/2016/66) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Apmācību norises prasības: 

1.1. apmācību norises laiks – atbilstoši PASŪTĪTĀJA iesniegtajam un pušu savstarpēji 

saskaņotam apmācību laikam; 

1.2. apmācību norises vieta – IZPILDĪTĀJA nodrošinātās telpās un šā pielikuma 3. 

punktā minētajām prasībām atbilstošā speciāli sagatavotā braukšanas apmācību poligonā 

(tālāk tekstā – poligons); 

1.3. apmācību norises veids – teorētiskās un praktiskās braukšanas apmācības, izmantojot 

šā pielikuma 5. punktā minētajām prasībām atbilstošus apmācību transportlīdzekļus vai 

PASŪTĪTĀJA nodrošinātos transportlīdzekļus (pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma); 

1.4. apmācības vada šā pielikuma 2. punktā minētajām prasībām atbilstoši braukšanas 

instruktori atbilstoši šā pielikuma 4. punktā minētajām apmācību tēmām; 

1.5. apmācības veic individuāli vai grupās atbilstoši PASŪTĪTĀJA iesniegtajam 

apmācāmo PASŪTĪTĀJA darbinieku (tālāk tekstā – dalībnieki) sarakstam, maksimālais 

apmācāmo skaits vienā grupā – līdz 10 dalībniekiem;  

1.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina apmācību dalībniekus ar to skaitam atbilstošām un 

apmācību procesam piemērotām telpām, kvalitatīvām lekcijām, apmācībām 

nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem un apmācību izdales materiāliem latviešu valodā; 

1.7. PASŪTĪTĀJS organizē un nodrošina dalībnieku ierašanos uz apmācībām; 

1.8. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs kontrolēt apmācību kvalitāti, piedaloties apmācību procesā 

un dalībnieku braukšanas prasmju novērtēšanas darbā. 

 

2. Prasības braukšanas apmācību instruktoriem: 

2.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina vismaz 4 (četrus) instruktorus ar vismaz 3 (trīs) gadu 

profesionālo pieredzi braukšanas apmācību vadīšanā (instruktora līmeņa), kuri 

braukšanas apmācību instruktora profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši atbilstoši 

speciālām apmācību programmām, kas apliecināms ar profesionālās kompetences 

sertifikātiem;  

2.2. katram instruktoram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014. un 2015. gads, kā 

arī 2016. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei pēc satura 

līdzvērtīgu apmācību kursu vadīšanā par šā pielikuma 4. punktā ietvertajām apmācību 

tēmām un saturu vismaz 3 (trīs) uzņēmumiem vai iestādēm; 

2.3. IZPILDĪTĀJAM ir aizliegts iesaistīt apmācību nodrošināšanā krimināli sodītas 

fiziskas personas, t.sk. fiziskas personas, kuru sodāmība ir noņemta vai dzēsta (sk. arī 

līguma 3. punktu); 

2.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nomainīt sākotnēji piedāvātos un noteikumu prasībām 

atbilstošos instruktorus, vai piesaistīt apmācību nodrošināšanā papildu instruktorus, to 

elektroniski vai rakstiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu, bet tiem visos 

gadījumos ir jāatbilst šā pielikuma 2.1. - 2.3. punktā noteiktajām minimālajām prasībām. 
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3. Prasības poligonam: 

3.1. praktiskajām nodarbībām jānotiek IZPILDĪTĀJA rīcībā esošā, ierobežotā, papildu 

riskus apmācību dalībniekiem neradošā poligonā, kas sastāv no vismaz 5 (piecām) 

atsevišķām trasēm ar daļēju asfaltbetona un daļēju paaugstinātas slīdamības segumu, t.i.: 

3.1.1. dinamiskās ripas trase, kurā ar speciālas iekārtas palīdzību iespējams izraisīt 

transportlīdzekļa sānslīdi, kas sākas caur automašīnas priekšējo asi; 

3.1.2. multifunkcionālais testu laukums un trase sarežģītu manevru veikšanai, 

bremzēšanai uz dažādiem segumiem un akvaplanēšanu izraisošām ierīcēm; 

3.1.3. trase ar speciāli veidotu reljefu, kurā ar speciālas iekārtas palīdzību iespējams 

izraisīt sānslīdi, kas sākas caur transportlīdzekļa aizmugurējo asi; 

3.1.4. trase ar stāvu nogāzi un speciālo epoksīda virsmu, kas saķeri samazina līdz 

minimumam, uz transportlīdzekli darbojoties slīpuma inerces spēkiem, un ātruma 

mērīšanas iekārtu, kas fiksē veicamo uzdevumu ātrumu; 

3.1.5. trase ar asfaltbetona segumu ar kopējo garumu vismaz 1000 m, kurā iespējams 

izpildīt dažādus apmācību vingrinājumus ar ātrumu, kas atbilst reālai satiksmes kustībai; 

3.2. poligonam jābūt norobežotam no publiski pieejamām telpām un platībām, 

nodrošinātam ar mākslīgo apgaismojumu, piemērotam apmācību nodrošināšanai 

neatkarīgi no gadalaika; 

3.3. poligona trasēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamo speciālo inventāru (ceļa piloniem) 

trases konfigurācijas mainīšanai un iekārtām, kas imitē šķēršļus un ekstremālas situācijas 

uz ceļa, kas nepieciešams dažādu apmācību vingrinājumu nodrošināšanai; 

3.4. braukšanas apmācību norises laikā poligonu vai trasi izmanto tikai apmācāmo 

PASŪTĪTĀJA dalībnieku apmācībai atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām. 

 

4. Prasības apmācību programmā ietveramajām tēmām un saturam: 

4.1. dalībnieku braukšanas prasmju izvērtēšanas testa veikšana (individuāli) pirms 

apmācību uzsākšanas. Testa rezultātā jābūt novērtētam katra dalībnieka braukšanas 

prasmju un iemaņu līmenim, IZPILDĪTĀJA instruktoriem sniedzot PASŪTĪTĀJAM 

rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem, ja tādi nepieciešami; 

4.2. drošas braukšanas un operatīvā transportlīdzekļa vadīšanas stratēģija pilsētā un ārpus 

pilsētas, slēpto briesmu identificēšana, drošu trajektoriju izmantošana, pareiza ātruma 

izvēle nepazīstamā apvidū, apdzīšanas manevru īpatnības (individuāli un grupās); 

4.3. pilnpiedziņas un apvidus transportlīdzekļu ekstremālā vadīšana uz dažādiem 

segumiem, dažādos laika apstākļos un dažādu leņķu ceļos. Pareiza kustības trajektorija, 

droša ātruma un pareiza transmisijas pārnesuma izvēle. Maksimālo uzbraukšanas, 

nobraukšanas un sāna slīpuma leņķu, kā arī pārgājības rādiusa apguve (individuāli un 

grupās);  

4.4. transportlīdzekļa riepu saķeres samazināšana ar ceļa virsmu, kas paredzēta izvēlētā 

braukšanas ātruma izvērtēšanai slidena ceļa apstākļos (individuāli un grupās); 

4.5. negaidītu šķēršļu parādīšanās imitācija, šķēršļa apbraukšana ar bremzēšanu un bez 

bremzēšanas (šķēršļus imitējošām ierīcēm jābūt ar mainīgiem darbībās režīmiem);  

4.6. vingrinājumi autovadītāju prasmju uzlabošanai uz slideniem ceļa segumiem, 

izslīdēšanas gadījumā, atkarībā no gada laika un ceļa seguma, priekšējās un/vai 

aizmugurējās ass riteņu izslīdēšanas novēršana (sānslīdes intensitātei, ātrumam un 

virzienam jābūt regulējamiem); 

4.7. sarežģītu manevru veikšana, bremzēšanai uz dažādiem ceļa segumiem un 

akvaplanēšanas izraisīšana (individuāli un grupās); 

4.8. saķeres samazināšana līdz minimumam, uz transportlīdzekli darbojoties slīpuma 

inerces spēkiem, vingrinājumi bremzēšanai taisnā virzienā un līkumā (imitējot ekstremālu 

situāciju); 
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4.9. vingrinājumi autovadītāju reakcijas uzlabošanai braukšanai paaugstinātos riska 

apstākļos, šķēršļa apbraukšana ar mainīgu virzienu bremzējot vai nebremzējot; 

4.10. speciāli sagatavotā transportlīdzekļa vadīšana slidenos, neparedzamos un 

ekstremālos ceļa apstākļos, profesionālās braukšanas līmenī; 

4.11. ekstremālās transportlīdzekļa vadīšanas vingrinājumi drošības speciālistiem, kuros 

apvienoti stūrēšanas, šķēršļu apbraukšanas un bremzēšanas vingrinājumi ar personīgas 

apsardzes elementiem (individuāli un grupās). 

 

5. Prasības IZPILDĪTĀJA nodrošinātiem apmācību transportlīdzekļiem: 

5.1. IZPILDĪTĀJAM jābūt spējīgam praktiskajām nodarbībām nodrošināt (pēc 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma) vismaz 4 (četrus) kompaktās (C) klases automobiļus, 

vismaz 4 (četrus) vidējās (D) klases automobiļus, vismaz 4 (četrus) apvidus (JD) klases 

automobiļus (atbilstoši biedrības "Auto Asociācija" automobiļu klasifikatorā norādītajam 

automobiļu dalījumam) un vismaz 2 (divus) profesionālai braukšanai speciāli sagatavotus 

paaugstinātas jaudas automobiļus; 

5.2. IZPILDĪTĀJA nodrošināto transportlīdzekļu aprīkojumam un stāvoklim jābūt 

atbilstošam Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 466 "Noteikumi par 

transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontroli uz ceļiem" neatkarīgi no gadalaika; 

5.3. IZPILDĪTĀJA nodrošinātajiem transportlīdzekļiem ir jābūt derīgai valsts tehniskai 

apskatei, obligātajai civiltiesiskajai apdrošināšanai (OCTA) un brīvprātīgajai sauszemes 

transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO ar pašriska summu, kas nav lielāka par 300 

euro). 
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2. pielikums 

2016. gada ___. novembra 

līgumam Nr. LB-07/2016/552 

(iepirkums LB/2016/66) 

 

 IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀS CENAS 

 

IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt APMĀCIBAS atbilstoši iepirkuma "Par apmācībām 

Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbiniekiem" (iepirkums LB/2016/66) 

noteikumos noteiktajām prasībām un par šādām cenām: 

 

1. tabula "Apmācību kursi un to izmaksas" 

Nr. 

p.k. 

Apmācību kursa nosaukums, 

ilgums (neieskaitot 

pārtraukumus) un 

nepieciešamie resursi 

Cena par 1 (vienu) 

dalībnieku*,  

EUR bez PVN 

Cena par 1 (vienu) 

dalībnieku**,  

EUR bez PVN 

1–2 

dalībnieku 

grupā 

4–10 

dalībnieku 

grupā 

1–2 

dalībnieku 

grupā 

4–10 

dalībnieku 

grupā 

1. Braukšanas prasmju 

izvērtēšanas tests (līdz 1 st.; 

praktiskā braukšana – 30 

min.; vismaz 1 instruktors un 

1 transportlīdzeklis uz 

dalībnieku grupu) 

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

2. Droša braukšana un 

operatīvā transportlīdzekļa 

vadīšana (līdz 8 st.; praktiskā 

braukšana – vismaz 6 st.; 

vismaz 1 instruktors; vismaz 

1 transportlīdzeklis uz 

katriem 2 dalībniekiem) 

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

3. Apvidus transportlīdzekļu 

ekstremālā vadīšana (līdz 8 

st.; praktiskā braukšana – 

vismaz 4 st.; vismaz 1 

instruktors; vismaz 1 

transportlīdzeklis uz katriem 

2 dalībniekiem) 

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

4. Droša braukšana uz 

slideniem ceļu segumiem 

(līdz 8 st.; praktiskā 

braukšana – vismaz 6 st.; 

vismaz 1 instruktors; vismaz 

1 transportlīdzeklis uz 

katriem 2 dalībniekiem) 

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

5. Droša braukšana uz 

slideniem ceļu segumiem 

(līdz 4 st.; praktiskā 

braukšana – vismaz 3 st.; 1 

[..] [..] [..] [..] 
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Nr. 

p.k. 

Apmācību kursa nosaukums, 

ilgums (neieskaitot 

pārtraukumus) un 

nepieciešamie resursi 

Cena par 1 (vienu) 

dalībnieku*,  

EUR bez PVN 

Cena par 1 (vienu) 

dalībnieku**,  

EUR bez PVN 

1–2 

dalībnieku 

grupā 

4–10 

dalībnieku 

grupā 

1–2 

dalībnieku 

grupā 

4–10 

dalībnieku 

grupā 

instruktors un 1 

transportlīdzeklis uz katru 

dalībnieku) 

6. Specializētā ekstremālā 

vadīšana, izmantojot 

profesionālai braukšanai 

speciāli sagatavotu 

paaugstinātas jaudas 

transportlīdzekli (līdz 4 st.; 

praktiskā braukšana – 

vismaz 2 st.; vismaz 1 

instruktors un 1 

transportlīdzeklis uz katriem 

2 dalībniekiem) 

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

7. Specializētā ekstremālā 

vadīšana, izmantojot 

profesionālai braukšanai 

speciāli sagatavotu 

paaugstinātas jaudas 

transportlīdzekli (līdz 2 st.; 

praktiskā braukšana – 

vismaz 1 st.; 1 instruktors un 

1 transportlīdzeklis uz katru 

dalībnieku) 

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

8. Ekstremālā vadīšana 

drošības speciālistiem (līdz 8 

st.; praktiskā braukšana – 

vismaz 6 st.; vismaz 1 

instruktors; vismaz 1 

transportlīdzeklis uz katriem 

2 dalībniekiem) 

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

* Norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību sniegšanu, ieskaitot 

teorētisko un praktisko apmācību, IZPILDĪTĀJA darbaspēka izdevumiem, apmācību īstenošanai 

nepieciešamo instruktoru pakalpojumu izmantošanu, telpu un poligona trases izmantošanu, 

nepieciešamo palīgmateriālu, inventāru un ierīču izmantošanu, metodisko materiālu 

sagatavošanu, ietverot visas ar praktiskām apmācībām izmantojamo (IZPILDĪTĀJA 

nodrošināto) transportlīdzekļu saistītās izmaksas, ar nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām 

personām saistītās izmaksas, nodokļus, izņemot PVN, nodevas un citas ar apmācību savlaicīgu 

un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. 

** Norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību sniegšanu, ieskaitot 

teorētisko un praktisko apmācību, IZPILDĪTĀJA darbaspēka izdevumiem, apmācību īstenošanai 

nepieciešamo instruktoru pakalpojumu izmantošanu, telpu un poligona trases izmantošanu, 

nepieciešamo palīgmateriālu, inventāru un ierīču izmantošanu, metodisko materiālu 

sagatavošanu, ar nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām personām saistītās izmaksas, 

nodokļus, izņemot PVN, nodevas un citas ar apmācību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās 
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izmaksas, neietverot ar praktiskajām apmācībām izmantojamo (PASŪTĪTĀJA nodrošināto) 

transportlīdzekļu saistītās izmaksas. 

 

2. tabula "Apmācību poligona trašu izmantošanas izmaksas" 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma nosaukums 

Cena, EUR 

bez PVN 

1. Maksa par dinamiskās ripas trases izmantošanu 1 (vienas) 

stundas ilgai nodarbībai* 

[..] 

2. Maksa par testu laukuma un trases izmantošanu 1 (vienas) 

stundas ilgai nodarbībai* 

[..] 

3. Maksa par trases ar speciāli veidotu reljefu izmantošanu 1 

(vienas) stundas ilgai nodarbībai* 

[..] 

4. Maksa par trases ar stāvu nogāzi izmantošanu 1 (vienas) 

stundas ilgai nodarbībai* 

[..] 

5. Maksa par asfaltētās trases izmantošanu 1 (vienas) stundas 

ilgai nodarbībai* 

[..] 

* 2. tabulā norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar poligona trases 

izmantošanu praktisko braucienu veikšanai (grupās vai individuāli), IZPILDĪTĀJA darbaspēka 

izdevumiem, ar visu poligona trases aprīkojumā ietilpstošo iekārtu un ierīču funkcionēšanu 

saistītās izmaksas un citas ar poligona trases izmantošanu saistītas izmaksas.  

 

3. tabula "Instruktoru pakalpojumu un IZPILDĪTĀJA transportlīdzekļu izmantošanas 

izmaksas" 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma nosaukums 

Pakalpojuma izmantošanas ilgums 

un cena*, EUR bez PVN 

līdz 1 

stundai 

2–4 

stundas  

4–8 stundas 

1.  Nodarbības 1 (viena) instruktora vadībā  [..] [..] [..] 

2. 1 (viena) C (kompaktās) klases 

transportlīdzekļa izmantošana poligonā 

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

3. 1 (viena) D (vidējās) klases 

transportlīdzekļa izmantošana poligonā 

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

4. 1 (viena) apvidus (JD) klases 

transportlīdzekļa izmantošana poligonā 

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

5. 1 (viena) speciāli sagatavotā 

paaugstinātas jaudas transportlīdzekļa 

izmantošana poligonā 

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

* Tabulas 2.–5. punktā norādītajās cenās ir ietvertas visas ar praktiskajām apmācībām 

izmantojamo automobiļu saistītās izmaksas, ar nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām 

personām saistītās izmaksas, nodokļi, izņemot PVN, nodevas un citas ar apmācību savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. 


