
 

 

Rīgā 2016. gada ___ . __________  

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/553 

(Iepirkums LB/2016/124) 

 

 

Par profesionālo tuvcīņas apmācību Liepājā 
 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās pastāvīgās iepirkuma 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 "LIEPĀJAS 

BUDO CENTRS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Sergeja Kolmakova 

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 

PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA Aizsardzības pārvaldes 

Liepājas nodaļas darbinieku profesionālo tuvcīņas apmācību (tālāk tekstā – apmācība) Liepājā 

saskaņā ar iepirkuma LB/2016/124 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma  

1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumam LB/2016/124 (līguma  

2. pielikums). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. Apmācība tiek veikta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no  

plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 laika posmā no 2017. gada 2. janvāra līdz 2017. gada 27. aprīlim, 

no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 30. novembrim, no 2018. gada 2. janvāra līdz  

2018. gada 31. maijam un no 2018. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 29. novembrim. 

2.2. PUŠU kontaktpersonām vienojoties, atsevišķu apmācības nodarbību norises laiks var tikt 

noteikts atšķirīgs no līguma 2.1. punktā minētā.   

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

saistību izpildei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 

3.1.1. veikt apmācību labā kvalitātē un atbilstoši līguma noteikumiem; 

3.1.2. apmācībā ievērot PASŪTĪTĀJA vai attiecīgo telpu īpašnieka noteiktos telpu 

ugunsdrošības un drošības tehnikas noteikumus; 

3.1.3. ja apmācību nodarbību nav iespējams nodrošināt, informēt par to PASŪTĪTĀJU ne vēlāk 

kā 4 (četras) stundas pirms attiecīgās apmācību nodarbības; 

3.1.4. saudzīgi izturēties pret inventāru, kas atrodas PASŪTĪTĀJA nodrošinātajās tuvcīņas 

sporta zāles telpās.  

3.2. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ apmācība nenotiek atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām 

(izņemot gadījumus, kad IZPILDĪTĀJS nespēj nodrošināt apmācību līgumā noteiktajos laikos), 
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PUSES par to sagatavo aktu. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt aktu, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības minēto aktu parakstīt vienpusēji.  

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, neatlīdzinot zaudējumus un nemaksājot līgumsodu, vienpusēji 

pārtraukt apmācību, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) 

kalendārās dienas pirms mēneša, ar kuru pārtrauc apmācību, 1. datuma.   

3.4. Ja apmācība ir pārtraukta saskaņā ar līguma 3.3. punktu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 

atsākt apmācību nākamajā mēnesī pēc rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma, kas nosūtīts 

IZPILDĪTĀJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms mēneša, ar kuru paredzēts 

atsākt apmācību, 1. datuma, saņemšanas. 

 

4. MAKSA PAR APMĀCĪBU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Maksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto apmācību aprēķina atbilstoši līguma  

2. pielikumā noteiktajai maksai par vienu 2 (divas) stundas ilgu apmācību nodarbību un 

attiecīgajā mēnesī faktiski notikušo apmācību nodarbību skaitam.  

4.2. Līdz katra mēneša 5. datumam IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par faktiski 

veiktajām apmācībām iepriekšējā mēnesī. 

4.3. 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. 

4.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par iepriekšējā mēnesī atbilstoši līguma 

noteikumiem veikto apmācību 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša IZPILDĪTĀJA 

rēķina saņemšanas. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

5.2. Ja PUSĒM rodas domstarpības par nodarīto zaudējumu apmēru, PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā 

PUSE. 

5.3. Par katru reizi, kad saskaņā ar līguma 3.2. punktu tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJA vainas 

dēļ apmācība nenotiek atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām (izņemot gadījumus, kad 

IZPILDĪTĀJS nespēj nodrošināt apmācību līgumā noteiktajos laikos), IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā. 

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

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

5.5. Par līguma 4.4. punktā noteiktā maksājuma termiņa pārsniegšanu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5 %  (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā 

nesamaksātās 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. 

mailto:rekini@bank.lv
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5.6. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā 

noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

 

6. NEPĀRVARAMĀ VARA 

6.1. 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). 

6.2. 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. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

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

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

7. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

7.2. Līguma 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un 

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

 

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 neievēro līgumā noteiktās saistības vairāk kā 3 (trīs) reizes; 

8.1.2. ja IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 3 (trīs) reizes gadā nav spējis nodrošināt apmācību 

nodarbību norisi; 

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

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. vai  

8.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 500 EUR ( pieci simti euro) 

apmērā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos 

no līguma saņemšanas.  

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par 

to paziņojot otrai PUSEI. Šādā gadījuma PUSES līdz līguma izbeigšanai veic savstarpējos 

norēķinus. 

 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. 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. 
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9.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona – Aizsardzības pārvaldes personāla mācību koordinētājs 

[..]. 

10.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona – SIA "Liepājas Budo Centrs" direktors [..]. 

10.3. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

10.3.1. parakstīt līguma 3.3. un 3.4. punktā minētos paziņojumus – Aizsardzības pārvaldes 

vadītājs; 

10.3.2. parakstīt līguma 3.2. punktā minēto aktu – Aizsardzības pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.5. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.6 Līgums uzrakstīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas un  

2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

11.1. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, 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 

kods LACBLV2X. 

11.2. IZPILDĪTĀJS: SIA "LIEPĀJAS BUDO CENTRS", Dunikas 1-56, Liepāja, LV-3407, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. [..]. Norēķinu konts: 

A/S "Swedbank", Nr. [..]. IZPILDĪTĀJS nav PVN maksātājs. 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 
(Personiskais paraksts) 
________________________ 

 
 

IZPILDĪTĀJS 

 
                            (Personiskais paraksts) 

________________________ 

 

 

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

2016. gada__. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/553 

(iepirkums LB/2016/124) 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

1. Profesionālo tuvcīņas apmācību norises prasības: 

1.1. norises laiks – līgumā noteiktajos laika periodos pirmdienās, otrdienās, trešdienās un 

ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00, izņemot likumā noteiktās svētku dienas; 

1.2. profesionālās tuvcīņas apmācību vada tehniskās specifikācijas 2. punktā minētajām 

prasībām atbilstošs tuvcīņas instruktors atbilstoši tehniskās specifikācijas 3. punktā minētajām 

apmācību tēmām; 

1.3. profesionālo tuvcīņas apmācību norises vieta – Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, 

vai citā Latvijas Bankas norādītā vietā Liepājā; 

1.4. profesionālās tuvcīņas apmācību grupa – vidēji 6 Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes 

darbinieki. 

 

2. Prasības tuvcīņas instruktoram: 

2.1. ne mazāk kā 5 (piecus) gadu pieredze policijas vai militāro vienību tuvcīņas apmācībā; 

2.2. Latvijas Džiu-Džitsu federācijas kvalifikācija ne mazāk par 5. dan austrumu cīņu veidā 

JIU-JITSU; 

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

 

3. Profesionālo tuvcīņas apmācību tēmas: 

3.1. aizsardzība no sitiena ar roku, elkoni, kāju, celi, galvu; 

3.2. izvairīšanās no žņaugšanas un sāpju paņēmieniem; 

3.3. atbrīvošanās no satvērieniem; 

3.4. aizsardzība no sitieniem ar nazi, steku, nūju; 

3.5. aizsardzība no pistoles; 

3.6. sāpju paņēmienu pielietošana; 

3.7. metienu tehnika; 

3.8. sitienu tehnika; 

3.9. steka, nūjas izmantošana pret sitienu ar roku, kāju, nazi, steku, nūju; 

3.10. sasaistīšanas paņēmieni (roku dzelžu un saišu uzlikšana), konvojēšanas metodes un 

drošība; 

3.11. vispārējā fiziskā sagatavotība. 
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2. pielikums 

2016. gada__. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/553 

(iepirkums LB/2016/124) 

 

PIEDĀVĀJUMS 

 

 


