
Rīgā 2016. gada __. februārī                                                                                                 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/62 

Par paceļamo vārtu tehnisko apkalpošanu  

(iepirkums LB/2015/127) 

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 "FITTERO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Toma 

Āboltiņa 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 apņemas saskaņā ar iepirkuma LB/2015/127  

noteikumiem un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu šim iepirkumam (līguma 1. pielikums) 

izpildīt šādus pasākumus: 

1.1.1. veikt PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīto sekciju tipa 

paceļamo vārtu ar elektromotoru piedziņu (tālāk tekstā – vārti) tehniskās apkopes (tālāk 

tekstā – tehniskās apkopes) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (līguma 2. pielikums) 

noteiktajām prasībām; 

1.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt vārtu bojājumu novēršanu (tālāk tekstā –

remonts) un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi, kā arī vārtu remonta ietvaros veikto 

darbu un piegādāto detaļu kvalitātes nodrošināšanu. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic tehniskās apkopes un remontus 5 (piecus) gadus no līguma spēkā 

stāšanās brīža. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina vārtu remonta ietvaros veikto darbu un piegādāto detaļu 

kvalitāti (tālāk tekstā – garantija) 24 (divdesmit četrus) mēnešus no vārtu remonta izpildes 

dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS). 

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

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu 10 (desmit) 

darbadienas pirms persona uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot par 

to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko 
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personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai, ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi.  

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

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienas. 

3.9. Pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem nodrošina līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu un 

utilizēšanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu izplatīšanos, kas rodas vai varētu 

rasties līguma izpildes rezultātā. 

3.10. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievēro 

PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi 

saistītos normatīvos aktus. 

3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību 

aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. 

instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA 

nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā un visā laikposmā, kad 

līgums PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par 

darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir IZPILDĪTĀJA [..] (mob. tālr. [..], e-

pasta adrese: [..]).  

4. TEHNISKO APKOPJU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic tehniskās apkopes atbilstoši tehniskajā specifikācijā (līguma 

2. pielikums) noteiktajam vārtu tehnisko apkopju darba apjomam un periodiskumam.  

4.2. IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā veic darbadienās 

no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30. IZPILDĪTĀJS vismaz 2 (divas) darbadienas iepriekš 

saskaņo ar PASŪTĪTĀJU tehniskās apkopes veikšanas dienu un laiku. 

4.3. IZPILDĪTĀJS pēc katras tehniskās apkopes pabeigšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

aizpildītu tehniskās apkopes protokolu un rēķinu. 

4.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes pabeigšanas 

pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tās izpildi, 

vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskās apkopes izpildes trūkumu, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt tehniskās apkopes izpildi. 

4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš atteikumā minēto trūkumu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 
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IZPILDĪTĀJA parakstītu tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

4.6. Tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad tehniskā apkope ir pabeigta, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. VĀRTU REMONTU IZPILDES KĀRTĪBA 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes laikā vai ārpuskārtas izsaukuma laikā konstatē 

vārtu defektu, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē vārtu defektu, PASŪTĪTĀJS par to paziņo IZPILDĪTĀJAM 

pa e-pastu [..] un tālruni [..]. Saņemot vārtu defekta pieteikumu darbadienās no plkst. 7.00 

līdz plkst. 19.00, IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā personāla ierašanos un bojājuma 

novēršanas uzsākšanu 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Saņemot 

vārtu defekta pieteikumu citā laikā, IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā personāla ierašanos 

izsaukuma vietā un bojājuma novēršanas uzsākšanu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) 

stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

termiņā.  

5.3. Ja vārtu remontu var veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS mutiski saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU maksu par vārtu remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 

1. pielikums) noteiktos IZPILDĪTĀJA ierašanās un darba stundas izcenojumus  vārtu 

remontam ārpuskārtas izsaukuma gadījumā (ja remonta laiks ietver nepilnu stundu, tad 

maksu par darbu aprēķina par minūtēm proporcionāli no stundas izcenojuma). 

5.4. Ja vārtu remontu nevar veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc ierašanās vārtu atrašanās vietā vai citā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā termiņā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai tāmi, kurā norāda vārtu remonta apjomu (t.sk. materiālu 

nosaukumus, ja tādi nepieciešami remontdarbu veikšanai, to izgatavotājus un izgatavotāju 

izstrādājumu artikulus), izpildes termiņu, kā arī maksu par vārtu remontu, ņemot vērā 

IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteiktos IZPILDĪTĀJA  ierašanās un 

darba stundas izcenojumus vārtu remontam ārpuskārtas izsaukuma gadījumā (ja remonta 

laiks ietver nepilnu stundu, tad maksu par darbu aprēķina par minūtēm proporcionāli no 

stundas izcenojuma). 

5.5. IZPILDĪTĀJS uzsāk vārtu remontu tikai pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU līguma 

5.3. punktā noteiktajā kārtībā vai līguma 5.4. punktā minētās tāmes abpusējas saskaņošanas 

rakstveidā. 

5.6. IZPILDĪTĀJS piegādā vārtu remontam nepieciešamās detaļas. 

5.7. Pēc vārtu remonta pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu (IZPILDĪTĀJA izstrādāta dokumenta forma, kurā iekļauta 

šāda informācija: remontētie vārti, defekta apraksts, veiktā remonta apraksts, remonta 

veikšanai patērētais laiks, remonta veicējs). PASŪTĪTĀJS paraksta šo remonta veikšanas 

uzskaites dokumentu, apliecinot vārtu remonta veikšanas faktu. 

5.8. IZPILDĪTĀJS pēc vārtu remonta pabeigšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu 

saskaņā ar saskaņoto remonta tāmi un defekta rašanās iemesla aprakstu un rekomendācijas, 
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kuru īstenošana ļautu nākotnē samazināt šāda defekta atkārtošanās iespēju, ja to pieprasījis 

PASŪTĪTĀJS. 

5.9. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc vārtu remonta pabeigšanas, remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu, rēķina un defekta analīzes saņemšanas, ja to pieprasījis 

PASŪTĪTĀJS, pārbauda remonta izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem vārtu 

remonta izpildi vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē remonta izpildes trūkumu, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt vārtu remonta izpildi.  

5.10. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu vārtu remonta nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc vārtu remonta nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda vārtu remonta izpildes atbilstību līguma noteikumiem un to pieņem, 

parakstot vārtu remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā 

PASŪTĪTĀJS konstatē remonta izpildes trūkumu, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu to pieņemt. 

5.11. Vārtu remonta izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis vārtu remontu 

un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM remonta veikšanas uzskaites dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS 

ir pieņēmis vārtu remonta izpildi līguma 5.9. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA 

motivēta atteikuma gadījumā vārtu remonta izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir 

novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

vārtu remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis vārtu remonta 

izpildi līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā. 

6. GARANTIJA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē vārtu remonta ietvaros veiktā darba vai uzstādītās  detaļas 

trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies vārtu nepareizas ekspluatācijas 

rezultātā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības GARANTIJAS LAIKĀ iesniegt IZPILDĪTĀJAM 

rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 

IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darbadienu 

laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā laikā. 

6.2. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

6.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

6.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš defekta novēršanas nepilnības un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas 

aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

6.5. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādītos defektus vai motivētajā atteikumā (ja tāds saņemts) minētos defekta 

novēršanas trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta 
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novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta 

novēršanu līguma 6.3. vai 6.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

6.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.1. punktā noteikto vai atbilstoši līguma  

6.1. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš 

paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS attiecīgā defekta novēršanai var 

izvēlēties citu izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

6.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas saistību izpildes ietvaros veikto darbu un piegādāto 

detaļu kvalitāti līguma 6.1. – 6.6. punktā noteiktajā kārtībā 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

no attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

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

garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

7. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1. Maksa par vārtu tehniskajām apkopēm tiek aprēķināta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumā  noteikto vienas plānveida tehniskās apkopes cenu (līguma 1. pielikums), tai 

piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli. 

7.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veiktajām vārtu tehniskajām 

apkopēm 10 (desmit) darbadienu laikā pēc vārtu tehnisko apkopju izpildes pieņemšanas un 

rēķina saņemšanas. 

7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veikto vārtu remontu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc vārtu remonta izpildes pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

7.4. 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 PASŪTĪTĀJA 

e-pasta adresi. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

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

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

vainīgā PUSE.  

8.3. Ja IZPILDĪTĀJS līdz līguma 4.2. punktā norādītajā kārtībā saskaņotā termiņa vai līdz 

attiecīgā kalendārā mēneša, kurā IZPILDĪTĀJAM jāveic vārtu kārtējo tehnisko apkopi, ja 

IZPILDĪTĀJS nav saskaņojis apkopes laiku līguma 4.2. punktā norādītajā kārtībā, beigām 

neveic vārtu kārtējo tehnisko apkopi, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

1% (viena procenta) apmērā no maksas par attiecīgajā mēnesī veicamo vārtu tehnisko 

apkopi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

no līguma 1. pielikumā noteiktās maksas par  vārtu tehniskās apkopes veikšanas vienu 

reizi. 

8.4. Par līguma 5.2. punktā noteiktā vai līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5.00 EUR  

(pieci euro) par katru nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 50.00 EUR  

(piecdesmit euro). 
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8.5. Par līguma 5.4. punktā noteiktā vai līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

tāmes iesniegšanas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

5.00 EUR (pieci euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 

50.00 EUR (piecdesmit euro). 

8.6. Par atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņotā vārtu remonta izpildes termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no saskaņotās maksas par attiecīgo vārtu remontu par katru nokavēto kalendāro 

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

vārtu remontu.  

8.7. Par līguma 6.1. punktā noteiktā vai atbilstoši līguma 6.1. punktam saskaņotā vārtu 

remonta ietvaros veiktā darba vai piegādātās detaļas defekta novēršanas termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no saskaņotās maksas par attiecīgo vārtu remontu par katru nokavēto kalendāro 

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

vārtu remontu.  

8.8. Par līguma 6.6. punktā noteiktā rēķina samaksas termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

summas katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. 

8.9. 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. 

8.10. Par līguma 7.2. vai 7.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

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

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

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

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

saņemšanas dienas. 

8.11. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts 

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

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

nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts stundās, 

līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā 

saistības izpildes termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. 

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. Līguma 9.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums 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 
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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. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, 

neatlīdzinot zaudējumus un rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro tehniskajā specifikācijā (līguma 2. pielikums) 

noteikto vārtu tehnisko apkopju periodiskumu; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē kārtējo vārtu tehniskās apkopes termiņu, līguma 5.4. punktā 

noteikto vai atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta tāmes iesniegšanas termiņu, 

atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta izpildes termiņu, līguma 6.1. punktā 

noteikto vai atbilstoši līguma 6.1. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.10. vai 3.11 punkta 

noteikumiem; 

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

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar kādu no līguma 11.1.1., 

11.1.2. vai 11.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 7.1. punktā noteiktajā kārtībā 

noteiktās maksas par vārtu tehnisko apkopju veikšanu līguma 2.1. punktā minētajā laika 

periodā. 

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

PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus. 

11.4. PUSEI, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

11.5. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma, PUSES 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PUSES paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma uzraksta aktu par pienācīgi 

veikto līguma saistību izpildi. 

11.6. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc akta par 

pienācīgi veikto līguma saistību izpildi 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, 

PUSES izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 



8 

 

12.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. izpildīt līguma 3.8., 4.2. un 5.7. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes Ēku sistēmu daļas ēku sistēmu inženieris; 

13.1.2. izpildīt līguma 5.2. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku 

sistēmu daļas vadītājs un ēku sistēmu inženieris; 

13.1.3. izpildīt līguma 3.3. – 3.5. un 5.8. punkta noteikumus, parakstīt līguma 4.4., 4.5., 

5.9., 5.10., 6.3. un 6.4. punktā minēto motivēto atteikumu, līguma 4.5., 5.10., 6.3. un 

6.4. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, saskaņot vārtu remontu līguma 

5.3. punktā noteiktajā kārtībā un saskaņot remonta tāmes iesniegšanas termiņu līguma 

5.4. noteiktajā kārtībā – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas vadītājs; 

13.1.4. saskaņot līguma 5.4. punktā minēto tāmi – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

lapām un 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, 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 "FITTERO" Līvu ielā 15, Ikšķilē, Ikšķiles nov., LV-5052, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003505911 un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV40003505911. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
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2016. gada __. februārī 2016. gada __. februārī 
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1. pielikums 

2016. gada __. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2016/62  
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2. pielikums 

2016. gada __. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2016/62  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīti un tehniskajai apkopei tiek 

nodoti 4 (četri) firmas "Hormann" horizontālo sekciju tipa paceļamie vārti (modelis – SPU-

40, vārtu klājuma platums – 3980 mm, augstums – 4250 mm) ar elektromotora piedziņu. 

2 (divi) vārti aprīkoti ar piedziņas agregātiem WA 200 FU ar automātiku  

B 60 FU (šo agregātu nomaiņa paredzēta līdz 2017. gadam), vieni vārti aprīkoti ar 

piedziņas agregātu WA 400 FU ar automātiku B 460 FU un vieni vārti aprīkoti ar 

piedziņas agregātu STA1-10-24 KE ar automātiku CS300. 

 

2. Vārtu tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts: 

2.1. vērtņu līmeņojuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā – līmeņošana; 

2.2. vārtu līdzsvarojuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā – līdzsvarošana; 

2.3. līdzsvarojuma atsperu ass savienojošās uzmavas pārbaude; 

2.4. līdzsvarojuma atsperu eļļošana ar smalki izsmidzināmu eļļu; 

2.5. trošu un to stiprinājumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā – regulēšana; 

2.6. atdures amortizatoru eļļošana; 

2.7. paneļu savienojošo eņģu pārbaude; 

2.8. rulīšu un to stiprinājumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā – regulēšana; 

2.9. visu skrūvju savienojumu pievilkšana; 

2.10. vadsliežu stiprinājumu pārbaude un eļļošana; 

2.11. drošības elementu (trošu nostiepuma devēju un optisko sensoru) darbības pārbaude, 

nepieciešamības gadījumā – regulēšana; 

2.12. vārtu gala stāvokļu pārbaude, nepieciešamības gadījumā – regulēšana; 

2.13. piedziņas agregāta un tā stiprinājumu pārbaude; 

2.14. piedziņas pārvada elementu pārbaude; 

2.15. piedziņas elementu reduktoru eļļas pārbaude, nepieciešamības gadījumā – 

papildināšana; 

2.16. vadības automātikas pārbaude, nepieciešamības gadījumā – iestatījumu koriģēšana; 

2.17. vārtu manuālās darbināšanas mehānisma  darbības pārbaude. 

3. Vārtu plānveida tehniskās apkopes veic divas reizes gadā – martā un septembrī. 

4. Plānveida tehniskās apkopes veic, nepieļaujot vienlaicīgi vairāku vārtu darbības 

pārtraukumu. 


