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LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/94 

 

Par atsevišķu telpu pārbūves būvkonstrukciju 

tehniskā projekta izstrādi 
(iepirkums LB/2016/26) 

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 "ARHITEKTŪRA UN VIDE" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles Ivetas Lāčaunieces 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 veikt atsevišķu telpu pārbūves 

PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, būvkonstrukciju tehniskā projekta 

(tālāk tekstā – PROJEKTS) izstrādi un kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar iepirkuma 

LB/2016/26 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkumā LB/2016/26 (līguma 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic tādu PROJEKTA 

papildinājumu un precizējumu izstrādi, kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma 

slēgšanas brīdī un kuri neietilpst PROJEKTA kvalitātes nodrošināšanas saistībās (tālāk 

tekstā – papildu pasākumi), ja PUSES par šādu papildu pasākumu veikšanu ir 

vienojušās līgumā noteiktajā kārtībā. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. PROJEKTU izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) kalendāro nedēļu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma uzsākt PROJEKTA izstrādi 

saņemšanas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS veic PROJEKTA kvalitātes nodrošināšanu līdz PROJEKTA 

īstenošanas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc PROJEKTA 

izstrādes pabeigšanas dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. PUSES ir tiesīgas vienoties par papildu pasākumu veikšanu visā līguma izpildes 

laikā līdz garantijas laika beigām. 

2.4. 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 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 un teritorijā, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesniedz 
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PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) 

darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, rakstiski paziņojot 

par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, 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 PASŪTĪTĀJA telpās un 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 un 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par to, lai IZPILDĪTĀJA nodarbinātie, 

pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievērotu darba aizsardzību 

reglamentējošos tiesību aktus. 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 vai teritorijā un visā laikposmā, 

kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību 

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

pasta adrese: [..]).  

4. PROJEKTA IZSTRĀDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJA atbildīgais sertificētais būvkonstrukciju projektētājs, kas izstrādās 

un parakstīs PROJEKTU, un IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi, ir [..] 

(būvprakses sertifikāts Nr. [..], derīguma termiņš [..]) (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: 

[..]). 

4.2. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt līguma 4.1. punktā minētā atbildīgā speciālista, par kuru 

IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2016/26 

noteikumu prasībām, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 

4.3. IZPILDĪTĀJS uzsāk PROJEKTA izstrādi pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska 

uzaicinājuma uzsākt PROJEKTA izstrādi saņemšanas. 

4.4. PASŪTĪTĀJS pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi nedēļā rīko projektēšanas 

apspriedes, uz kurām līguma 4.1. punktā minētais IZPILDĪTĀJA atbildīgais sertificētais 

būvkonstrukciju projektētājs tiek uzaicināts rakstiski, nosūtot uzaicinājumu e-pastā ne 

vēlāk kā 2 (divas) darbadienas pirms plānotās projektēšanas apspriedes. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā sertificētā būvkonstrukciju projektētāja obligāts pienākums ir tajās piedalīties. 

IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ierosināt PASŪTĪTĀJAM sasaukt projektēšanas apspriedi. 
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4.5. Pēc PROJEKTA izstrādes pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

izstrādāto PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

4.6. PASŪTĪTĀJS 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā pēc PROJEKTA un 

IZPILDĪTĀJA parakstītu 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. 

4.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

4.8. PROJEKTA izstrādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS saskaņojis PROJEKTU līguma 4.6. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

4.9. 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 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. PAPILDU PASĀKUMU NOLĪGŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma par papildu pasākumu veikšanas nepieciešamību 

saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai papildu 

pasākumu tāmi, kurā norāda attiecīgo papildu pasākumu izpildes ietvaros veicamos 

darbus, maksu par to izpildi, kā arī papildu pasākumu izpildei nepieciešamo termiņu 

(tālāk tekstā – papildu pasākumu tāme).  

5.2. IZPILDĪTĀJS veic papildu pasākumus tikai pēc rakstiskas PUŠU vienošanās, kurā 

norādīti veicamie papildu pasākumi, maksa par to izpildi, izpildes termiņš, papildu 

pasākumu izpildes un nodošanas un pieņemšanas kārtība, norēķinu kārtība, atbildība par 

attiecīgajā vienošanās noteikto saistību izpildes termiņu nokavējumu, kā arī citi 

noteikumi (pēc nepieciešamības), abpusējas parakstīšanas. 

5.3. Noslēdzot vienošanos pie līguma par papildu pasākumu veikšanu, PUSES ievēro 

nosacījumu, ka kopējā atlīdzība, kuru pēc visu līgumā noteikto saistību un līgumā 

noteiktajā kārtībā nolīgto papildu pasākumu izpildes saņem IZPILDĪTĀJS, nedrīkst būt 

vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) lielāka par sākotnēji nolīgto līguma summu. 

6. PROJEKTA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS garantijas laikā nodrošina PROJEKTA, t.sk. tā precizējumu un 

papildinājumu, kvalitāti, t.sk. veic konstatēto neatbilstību un kļūdu novēršanu, kā arī 

PROJEKTA aktualizāciju, nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām. 

6.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē PROJEKTAM trūkumu vai tā 

neatbilstību līgumam vai normatīvajiem aktiem (tālāk tekstā – trūkums), vai ja 

PASŪTĪTĀJAM rodas cita veida iebildumi pret PROJEKTU, PASŪTĪTĀJS garantijas 

laikā iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par trūkuma novēršanas 

nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 
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6.3. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

saņemšanas rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU PROJEKTA trūkuma novēršanas 

termiņu, kurā IZPILDĪTĀJS novērš PROJEKTA trūkumu ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem. 

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.3. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 

6.3. punktam saskaņoto termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) kalendārās dienas vai 

nenovērš paziņojumā minēto trūkumu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to 

brīdinot IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst trūkumu citam izpildītājam, par kura 

veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā, izmantojot līguma 7.2. punktā minēto 

garantijas laika nodrošinājumu. 

7. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1. Līguma summa ir 13,612.50 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti divpadsmit euro 

un 50 centi), t.sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi 11,250.00 EUR (vienpadsmit 

tūkstoši divi simti piecdesmit euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

2,362.50 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro un 50 centi). Līguma summā 

ir iekļautas visas izmaksas, kas IZPILDĪTĀJAM var rasties līguma saistību izpildes 

nodrošināšanai, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot maksu par līgumā noteiktajā 

kārtībā nolīgtajiem papildu pasākumiem. 

7.2. 10% (desmit procenti) no līguma summas un maksas par līgumā noteiktajā kārtībā 

nolīgtajiem papildu pasākumiem tiek ieturēti kā garantijas laika nodrošinājums. 

7.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA saistību pilnīgas vai 

daļējas neizpildes dēļ, t.sk. līgumsodu un zaudējumus. 

7.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 7.1. punktā noteikto līguma 

summu, atskaitot līguma 7.2. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

7.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc: 

7.5.1. būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, ja 

PROJEKTS tiek īstenots, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc garantijas laika beigām; 

7.5.2. attiecīgas rakstiskas PUŠU vienošanās abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA 

rēķina saņemšanas, ja PROJEKTS netiek īstenots, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc 

garantijas laika beigām. 

7.6. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinus 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. Par līguma 2.1. vai 6.3. punktā minētā termiņa vai līguma 6.3. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā PROJEKTA trūkuma novēršanas 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. 

mailto:rekini@bank.lv
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8.2. Ja līguma 4.1. punktā minētais IZPILDĪTĀJA atbildīgais sertificētais 

būvkonstrukciju projektētājs neierodas uz līguma 4.4. punktā minēto projektēšanas 

apspriedi PASŪTĪTĀJA uzaicinājumā norādītajā laikā un vietā, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 100.00 EUR (viens simts euro) par katru reizi, kad noticis 

šāds līguma saistību pārkāpums. 

8.3. 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. 

8.4. Par līguma 7.4. vai 7.5. 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. 

8.5. Ja nokavēts līgumā noteiktais saistības izpildes termiņš, līguma 8.1. un 8.4. punktā 

minēto līgumsodu aprēķina par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā 

saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes pienākuma.  

9. BŪVSPECIĀLISTU APDROŠINĀŠANA 

9.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tiek apdrošināta visu līguma izpildē IZPILDĪTĀJA 

iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, ievērojot papildu nosacījumu, saskaņā ar kuru pašrisks, kuru sedz 

būvspeciālists, katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā nav lielāks par 700.00 EUR 

(septiņi simti euro). 

9.2. Līguma 9.1. punktā minētajiem būvspeciālistu apdrošināšanas līgumiem (tālāk 

tekstā – būvspeciālista apdrošināšanas līgums) jābūt spēkā attiecīgi PROJEKTA 

izstrādes un PROJEKTA kvalitātes nodrošināšanas laikā līdz PROJEKTA īstenošanas 

pabeigšanai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc PROJEKTA izstrādes 

pabeigšanas dienas. 

9.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai attiecīgā būvspeciālista 

apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 

9.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt attiecīgā būvspeciālista apdrošināšanas līgumu, 

iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

apdrošināšanas līguma saņemšanas. 

9.5. IZPILDĪTĀJS līdz līguma saistību izpildes uzsākšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

akceptēta līgumā minētajām prasībām atbilstoša attiecīgā būvspeciālista apdrošināšanas 

līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas. 

9.6. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz attiecīgā būvspeciālista apdrošināšanas līgumu uz 

termiņu, kas izbeidzas pirms līguma 9.2. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, 

IZPILDĪTĀJS līdz attiecīgā būvspeciālista apdrošināšanas līguma beigu termiņam 

pagarina attiecīgā būvspeciālista apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu attiecīgā 

būvspeciālista apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno būvspeciālista 

apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma 9.3.–9.5. punktā noteiktajā 

kārtībā. 



6 

 

10. AUTORTIESĪBAS 

10.1. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz līguma 

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

termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo licenci pilnībā vai daļēji nodot trešajām 

personām. 

10.2. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz līguma izpildes 

rezultātā radītajiem autortiesību objektiem.  

10.3. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 10.1., 

10.2. un 10.4.-10.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, 

ka ir ieguvis atbilstošas tiesības no visiem līguma izpildes rezultātā radīto vai izmantoto 

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. 

10.4. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt līguma izpildes rezultātā radītajos 

autortiesību objektos jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus bez 

saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU. 

10.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību 

objektus neierobežotas reizes Latvijā un citās valstīs. 

10.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības līguma izpildes 

rezultātā radīto autortiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un neatļautas 

izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

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

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

izstrādājis IZPILDĪTĀJS. 

10.8. Līguma 10.1. – 10.7. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

11. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

11.2. Līguma 11.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

izbeidzas citādi. 

12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. 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).  

12.2. 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. 
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12.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

13. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

13.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 6.3. punktā noteikto termiņu vai līguma 

6.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto PROJEKTA trūkuma novēršanas termiņu 

vairāk nekā 2 (divas) kalendārās nedēļas; 

13.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 9.1.–9.3., 

9.5. vai 9.6. punkta noteikumus; 

13.1.3. ja IZPILDĪTĀJA atbildīgais sertificētais būvkonstrukciju projektētājs vairāk 

nekā 2 (divas) reizes nav ieradies uz līguma 4.4. punktā minētajām projektēšanas 

apspriedēm PASŪTĪTĀJA uzaicinājumos norādītajā laikā un vietā; 

13.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

13.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 13.1.1., 13.1.2. 

vai 13.1.3. 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.  

13.3. 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. 

13.4. 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. 

14. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

14.1. 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. 

14.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

15.1. Līguma 3.3.-3.5., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2. un 6.2. punkta noteikumu izpildē 

PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt, kā arī PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarots parakstīt 

līguma 4.6. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu un līguma 4.6. un  

9.4. punktā minēto motivēto atteikumu ir PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

15.2. Līguma 4.4. punkta noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarota pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vecākā projektu vadītāja. 
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15.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

15.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

15.5. Līgums uzrakstīts uz 15 (piecpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 5 (piecām) 

lapām un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

16. PUŠU REKVIZĪTI 

16.1. 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. 

16.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "ARHITEKTŪRA UN VIDE" Lāču ielā 42-1, Jelgavā, LV-

3001, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 43603016278 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV 43603016278. Norēķinu konts [..] Nr. [..], 

BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2016. gada ___. martā 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

 

2016. gada ___. martā 
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1. pielikums 

2016. gada __. marta 

līgumam Nr. LB-07/2016/94 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI 

1.1. LBN – Latvijas būvnormatīvs; 

1.2. MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi; 

1.3. UNESCO – Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācija. 

2. INFORMĀCIJA PAR ĒKU  

Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – ēka), atrodas valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts 

aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā 

iekļautā "Rīgas vēsturiskā centra" (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā, objekts ir 

valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6605) un ēkā atrodas valsts 

nozīmes mākslas piemineklis interjera dekoratīvā apdare 1. un 2. stāva telpās 

(aizsardzības Nr. 7412). 

3. INFORMĀCIJA PAR TELPU PĀRBŪVI 

PROJEKTS izstrādājams ēkas 2. stāva atsevišķu telpu pārbūvei.  

PROJEKTA sastāvs saskaņā ar tehniskās specifikācijas 4. punktu.  

Ēkas 2. stāva atsevišķu telpu plāns: 
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Atsevišķu 2. stāva telpu, kurās paredzēta pārbūve, platības: 

Nr. 

p. k. 
Nosaukums Platība, m² 

1. Telpu 206, 207, 207a, 208, 208a, 209, 209a kopējā platība 374 

2. 3. zāles platība (t.sk. telpu 202, 203, 204, 205 un darba telpu platības) 372 

 Kopā: 746 

 

4. PROJEKTA SASTĀVS, DAĻU UN SADAĻU UZSKAITĪJUMS 

5. UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI 

Nr. 

p. k. 
Nosaukums Telpas Nr. 

1. Pirms PROJEKTA izstrādes uzsākšanas veikt atsevišķu 

pārbūvējamo telpu būvkonstrukciju vizuālo apsekošanu, 

konstruktīvo iespēju novērtēšanu un uzmērīšanu PROJEKTAM 

nepieciešamajā apjomā. Padziļinātas papildu konstruktīvās izpētes 

nepieciešamības gadījumā informēt par to PASŪTĪTĀJU.  

pārbūvējamo 

telpu zonā 

2.  Izstrādāt konstruktīvo risinājumu stikloto starpsienu izbūvei  

3. zālē (aizstiklojamo aiļu augstums no grīdas 6.7 m), nodalot 

3. zāles vidusjomu no sānu jomiem: 

- telpām 202-205 stiklojumu projektēt visā augstumā - no grīdas 

līdz ailes augšai; 

- darba telpām stiklojumu projektēt no letes škērsbalsta līdz ailes 

augšai; 

- starp telpu 201 un darba telpu projektēt aizstiklojumu ailes 

augšējai arkas daļai. 

Veikt 8 (astoņu) aizstiklojamo aiļu noslodzes novērtēšanu pret 

kopējo ēkas konstrukciju, nepieciešamības gadījumā paredzot 

konstruktīvos pastiprināšanas risinājumus. 

3. zāle 

 

Nr. 

p.k.  

Marka Nosaukums Piezīmes 

Inženierrisinājumu daļa 

1. BK, 

BKD 

Būvkonstrukcijas 
Izstrādā detalizētus būvkonstrukciju, interjera un 

ekspozīcijas elementu risinājumus, iekļaujot 

raksturīgo mezglu detalizētus rasējumus, kā arī 

konstrukciju un materiālu specifikācijas. 

Uzdevumu projektēšanai skatīt tehniskās 

specifikācijas 5. punktā. 

Ekonomikas daļa 

2. BA Būvdarbu apjomu 

saraksts 

Atbilstoši LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība" – izstrādā, pamatojoties uz PROJEKTĀ 

ietverto materiālu, konstrukciju un konstruktīvo 

sistēmu specifikācijām un darbu apjomiem. 

3. T Izmaksu aprēķins 
Tāmes izstrādā saskaņā ar LBN 501-15 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība". 
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Nr. 

p. k. 
Nosaukums Telpas Nr. 

3. Izstrādāt esošo 3. zāles 8 (astoņu) stikloto starpsienu demontāžas 

plānu. 
3. zāle 

4.  Izstrādāt risinājumu telpu 207/207a un 208/208a starpstāvu 

pārseguma grīdas laukuma konstruktīvajai paplatināšanai uz sānu 

atvērumu rēķina.  

207/207a, 

208/208a 

5. Sadarbojoties ar TEHNISKĀ projekta autoru, izstrādāt telpu 207 

un 208 akustiskās čaulas metāla rāmja karkasa konstruktīvos 

risinājumus, paredzot, ka rāmja karkass augšdaļā stiprināms pie 

starpstāvu pārseguma un balstāms uz grīdas.  

Izstrādāt detalizētus konstruktīvos risinājumus ekspozīcijas stendu 

apdares plākšņu stiprināšanai pie šī karkasa rāmja, paredzot 

atsevišķas piekļuves vietas inženiertīkliem un stendu tehniskajām 

aizmugurēm. 

207, 208 

6. Sadarbojoties ar TEHNISKĀ projekta autoru, izstrādāt čaulas 

plastiskās formas starp telpām 207/208 metāla karkasa rāmja 

konstrukcijas un apdares plākšņu stiprinājuma risinājumus. 

207/208 

7. Atbilstoši TEHNISKĀ projekta iecerei un sadarbojoties ar 

TEHNISKĀ projekta autoru, izstrādāt telpu 202-205 pārseguma 

velvēs iekarināmā un ar akustiskajiem materiāliem apdarināmā 

dekoratīvā griestu elementa karkasa konstrukciju. Vienlaicīgi 

paredzēt konstrukcijā iekļaut apgaismojuma prožektoru 

nostiprinājumu.  

Izstrādāt šo dekoratīvo griestu elementu konstruktīvās 

nostiprināšanas (iekares) risinājumu telpu 202-205 pārseguma 

kupolos.  Risinājumam jānodrošina iespēja ekspluatācijas laikā 

veikt iekārto dekoratīvo elementu apkopi. 

202-205 

8. Atbilstoši TEHNISKĀ projekta iecerei un sadarbojoties ar 

TEHNISKĀ projekta autoru, izstrādāt telpas 206 pārseguma velvē 

iekarināma telpiskā rāmja konstrukciju, kurā būtu integrēts 

horizontāli novietots atsevišķs rāmis. Gan telpiskā rāmja sānu 

plaknes, gan horizontālo rāmi paredzēts apdarināt ar 

ekrānmateriālu un uz šīm ekrānu plaknēm projicēt attēlus. 

Telpiskā rāmja apakšējai joslai paredzēt iespēju piestiprināt 

gaismas ķermeņus. Izstrādāt risinājumu telpiskā rāmja mehāniskai 

augstuma regulēšanai, kas nodrošinātu iespēju veikt tehniskās 

apkopes. Telpiskā rāmja un tajā integrētā horizontālā rāmja 

konstrukcijai jānodrošina iespēja piekļūt virs šīm konstrukcijām 

montētajām iekārtām. 

Izstrādāt videoprojektoru 3 (trīs) nostiprināšanas risinājumu veidus 

telpā - stiprināms pie griestiem, pie sienas, iekārts.  

206 

9. Izstrādāt detalizētu risinājumu starpsienas konstrukcijai starp 

telpām 206/205 un tajā izbūvējamai bīdāmai ar elektropiedziņu 

ekrānplaknei. 

206/205 

10.  Izstrādāt risinājumu starpsienas konstrukcijai starp telpām 206/207 

un tajā izbūvējamai bīdāmai ar elektropiedziņu ekrānplaknei.  
206/207 

11. Izstrādāt konstruktīvo risinājumu telpu 202-206 un 207, 208 grīdās 

izbūvējamiem komunikāciju kabeļu kanāliem. 

202-206,  

207, 208 
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Nr. 

p. k. 
Nosaukums Telpas Nr. 

12. Izstrādāt šādus atsevišķu ekspozīcijas elementu konstruktīvos 

risinājumus atbilstoši TEHNISKĀ projekta interjera un 

ekspozīcijas iecerei: 

- akustisko virsmu rāmis un tā stiprināšana pie telpu 202, 205-208 

noslēdzošajām velvju daļām – sienu plaknēm;  

- lielgabarīta stendu konstrukciju stiprināšanas risinājumi telpās 

202-206, 207, 208; 

- dubultā stiklā veidota (plakaniska virma) cilvēka silueta (dabīgā 

lielumā) nostiprinājuma risinājums pie grīdas; 

- loga aptumšojuma rāmja konstrukcija un tā nostiprinājums 

logailē; 

- monitora (40" vai 42", aptuvenais svars 10-15 kg) stiprinājums 

pie metāla nesošās kolonnas; 

- platekrāna TV (90" vai 98", aptuvenais svars 80-100 kg) 

nostiprināšana konferenču telpā 208a (stiprināšanas risinājumam 

jānodrošina konstrukcijas un pārseguma noturība). Izvērtēt TV un 

nostiprinājuma konstrukcijas slodzes ietekmi uz pārsegumu un 

ēkas kopējo konstrukciju, nepieciešamības gadījumā paredzot 

pārseguma pastiprināšanas risinājumus. 

 

 

 

202, 205-208 

 

202-206, 

207, 208 

202 

 

202-206, 

207a, 208a 

209 

 

208a 

 

13. Atbilstoši TEHNISKĀ projekta iecerei un sadarbojoties ar 

TEHNISKĀ projekta autoru, izstrādāt telpās 209/209a esošā lifta 

dekoratīvās apdares ar stikla blokiem konstruktīvā stiprinājuma 

detalizētu risinājumu, veikt lifta dekoratīvās apdares un 

stiprinājuma konstrukcijas noslodzes novērtēšanu uz pārsegumu 

un ēku kopumā. 

209/209a 

6. PRASĪBAS UGUNSDROŠĪBAI, VIDES UN DARBA AIZSARDZĪBAI  

6.1. PROJEKTU izstrādā atbilstoši Būvniecības likuma, MK 2014. gada 19. augusta 

noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un 

citu Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām. Ēkas ugunsnoturības pakāpe 

U1a kalpo par pamatu, paredzot nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus.  

6.2. Ailes ugunsdrošo sekciju norobežojošās konstrukcijās aizsargā atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām.  

6.3. PROJEKTĀ paredz ugunsdrošus, videi draudzīgus, ekoloģiski tīrus materiālus, 

konstrukcijas un konstruktīvo sistēmu komponentus. 

7. PRASĪBAS PIELIETOJAMIEM MATERIĀLIEM UN KONSTRUKCIJĀM  

7.1. Projektētos materiālus un konstrukcijas paredz iespējami pilnā komplektācijā ar 

maksimāli standartizētu aprīkojumu.  

7.2. PROJEKTĀ iekļauj materiālu un konstrukciju stiprināšanas un izolācijas 

detalizētus risinājumu rasējumus. 

7.3. Metāla nesošajām konstrukcijām paredz ugunsdrošības pakāpei atbilstošu 

ugunsdrošo apstrādi, kā arī aizsardzību pret koroziju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

7.4. Visiem PROJEKTĀ paredzētajiem materiāliem un konstrukcijām jābūt atbilstības 

deklarācijām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  
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8. PROJEKTA IZSTRĀDE UN IESNIEGŠANA 

8.1. PROJEKTĀ ietilpstošajiem risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem. 

8.2. PROJEKTA risinājumus izstrādā, maksimāli saudzējot un saglabājot ēku kā valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekli, tās iekštelpu interjerus un konstrukcijas.  

8.3. PROJEKTA risinājumus izstrādā atbilstoši TEHNISKĀ projekta iecerei un 

uzdevumiem, kas noteikti šīs tehniskās specifikācijas 5. punktā, kā arī ņemot vērā 

atsevišķu telpu pārbūves būvakustikas projekta rekomendācijas. 

8.4. PROJEKTU izstrādā atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 

un MK 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.  

8.5. Speciālās prasības PROJEKTA noformēšanai:  

8.5.1. rasējumus iesniedz PASŪTĪTĀJAM AutoCAD formātā 2D skatā (tālāk tekstā – 

fails); 

8.5.2. rasējumu korekcijas, kuras veicamas pēc saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU 

(PROJEKTA izstrādes un kvalitātes nodrošināšanas laikā), veikt attiecīgā faila pēdējā 

versijā. Rasējumiem un to faila versijai nosaukumā ievieto identifikatoru, kas nodrošina 

faila versijas atpazīstamību. 

8.6. PASŪTĪTĀJAM iesniedz PROJEKTA dokumentāciju 4 (četros) eksemplāros 

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

eksemplārā elektroniskā veidā PDF formātā, kā arī būvdarbu apjomu saraksta tabulu – 

tāmi un PROJEKTA būvizmaksu aprēķinu, kas izstrādāts atbilstoši LBN 501-15 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un 1 (vienā) 

eksemplārā elektroniskā formā Excel formātā. 
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2. pielikums 

2016. gada __. marta 

līgumam Nr. LB-07/2016/94 
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