
Rīgā 2016. gada ___. martā 

     

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/95 

 

Par ēkas logu, fasādes elementu un iekštelpu stiklojuma mazgāšanu 
(iepirkums LB/2016/16) 

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 sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleanhouse" (tālāk 

tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Kristapa Drones personā, kas darbojas 

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 PASŪTĪTĀJA ēkas 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), logu, fasādes stiklojuma, granīta plātņu, 

logu metāla rāmju, nekustīgo saulessargu, ārējo žalūziju, metāla kolonnu, transporta 

halles vārtu un sienu, galveno un rezerves vārtu, tekņu, stikla griestu un iekštelpu stikla 

starpsienu mazgāšanu (tālāk tekstā – DARBS) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 

1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumam LB/2016/16 

(līguma 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS DARBU objektā veic šādos termiņos: 

2.1.1. pirmā DARBA izpildes reize – no 2016. gada 16. aprīļa līdz 2016. gada 

24. aprīlim; 

2.1.2. otrā DARBA izpildes reize – no 2016. gada 10. septembra līdz 2016. gada  

18. septembrim; 

2.1.3. trešā DARBA izpildes reize – no 2017. gada 8. aprīļa līdz 2017. gada 23. aprīlim; 

2.1.4. ceturtā DARBA izpildes reize – no 2017. gada 9. septembra līdz 2017. gada  

17. septembrim; 

2.1.5. piektā DARBA izpildes reize – no 2018. gada 14. aprīļa līdz 2018. gada 

25. aprīlim; 

2.1.6. sestā DARBA izpildes reize – no 2018. gada 8. septembra līdz 2018. gada  

16. septembrim.  

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

saistību pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA objektā 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 objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 
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3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA objektā, 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 objektā. 

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 objektā, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA objektā neielaist vai no tā 

izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā rakstiski 

paziņo PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbinieka, kurš IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs 

līguma izpildi, amatu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs 

personas nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA 

objektā. 

3.7. Par līguma 3.2. vai 3.6. punktā minēto darbinieku nomaiņu IZPILDĪTĀJS 

nekavējoties rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī rīkojumus un norādes, kas var tikt 

dotas saistībā ar līguma izpildi drošības jautājumos. IZPILDĪTĀJS ievēro Latvijas 

Republikas normatīvos aktus saistībā ar līguma izpildi, t.sk. darba drošības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības. 

3.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē 

PASŪTĪTĀJA objektā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto personu apmācību, t.sk. 

instruktāžu darba aizsardzības jomā, tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms 

IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA objektā un visā laika 

posmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību 

PASŪTĪTĀJA objektā ir IZPILDĪTĀJA pārstāvis [..], mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]. 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) 

norādītajos laikos. 

4.2. Lai precizētu ar DARBA izpildi saistītos jautājumus, IZPILDĪTĀJA pārstāvis var 

ierasties PASŪTĪTĀJA objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā. 

4.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka DARBU izpilda kvalificētas un atbilstoši apmācītas 

fiziskās personas.  

4.4. Veicot DARBU no pacēlāja vai sastatnēm, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 

norobežot darba zonu ar brīdinošo lenti.  

4.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka pastāvīgi tiek novērsta DARBA veikšanas rezultātā 

PASŪTĪTĀJA objektā radusies netīrība. 

http://t.sk/
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4.6. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par to, ka visā līguma darbības laikā tam ir visas 

nepieciešamās atļaujas (t.sk. licences, sertifikāti) izmantot līguma izpildei nepieciešamo 

tehniku un iekārtas. 

4.7. Pēc katras DARBA izpildes reizes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu rēķinu. 

4.8. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda DARBA 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem DARBU, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt DARBU, ja pārbaudes laikā konstatē DARBA trūkumus.  

4.9. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš motivētajā atteikumā norādītos DARBA trūkumus un 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 1 (vienas) darbadienas laikā pēc DARBA nodošanas 

un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda DARBA atbilstību līguma noteikumiem un 

pieņem DARBU, parakstot DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 

4.10. DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir, iesniedzis PASŪTĪTĀJAM, 

IZPILDĪTĀJA parakstītu rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 

4.8. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA 

izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASUTĪTĀJA atteikumā 

minētos DARBA trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 4.9. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 14,340.19 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro, 

19 centi), t.sk. paredzētā atlīdzība par DARBU 11,851.40 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit viens euro, 40 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 

2,488.79 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro, 79 centi). 

5.2. Saskaņā ar līguma 2.1. punktā minēto DARBA izpildes kārtību līguma summa 

sadalās šādi: 

5.2.1. par pirmo DARBA izpildes reizi apmaksas summa ir [..] EUR ([..] euro, [..] 

centi), t.sk. maksa par DARBU [..] EUR ([..] euro, [..] centi) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis [..] EUR ([..] euro, [..] centi);  

5.2.2. par otro DARBA izpildes reizi apmaksas summa ir [..] EUR ([..] euro, [..] cents), 

t.sk. maksa par DARBU [..] EUR ([..] euro, [..] centi) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis [..] EUR ([..] euro, [..] centi); 

5.2.3. par trešo DARBA izpildes reizi apmaksas summa ir [..] EUR ([..] euro, [..] cents), 

t.sk. maksa par DARBU [..] EUR ([..] euro, [..] centi) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis [..] EUR ([..] euro, [..] centi); 

5.2.4. par ceturto DARBA izpildes reizi apmaksas summa ir [..] EUR ([..] euro, [..] 

centi), t.sk. maksa par DARBU [..] EUR ([..] euro, [..] centi) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis [..] EUR ([..] euro, [..] centi); 

5.2.5. par piekto DARBA izpildes reizi apmaksas summa ir [..] EUR ([..] euro, [..] 

cents), t.sk. maksa par DARBU [..] EUR ([..] euro, [..] centi) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis [..] EUR ([..] euro, [..] centi); 

5.2.6. par sesto DARBA izpildes reizi apmaksas summa ir [..] EUR ([..] euro, [..] centi), 

t.sk. maksa par DARBU [..] EUR ([..] euro, [..] centi) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis [..] EUR ([..] euro, [..] centi). 
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5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par katra DARBA izpildes reizi 

saskaņā ar līguma 5.2. punktu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas un 

DARBA izpildes.  

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz 

vainīgā PUSE. 

6.2. Par katru līguma 2.1. punktā noteiktās DARBA izpildes reizes termiņa 

pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no maksas par attiecīgo DARBA izpildes reizi par katru nokavēto kalendāro 

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

izpildes reizi.   

6.3. 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. 

6.4. Par līguma 5.3. punktā noteiktā maksājuma 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. 

6.5. 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.  

6.6. Ja IZPILDĪTĀJS līguma darbības laikā nepienācīgi veic vai vispār neveic DARBU 

un šis līguma pārkāpums nav novērsts 1 (vienas) darbadienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

rakstiskas pretenzijas saņemšanas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt trešo personu, 

kura veiks darbus. IZPILDĪTĀJS apņemas segt PASŪTĪTĀJA izmaksas, kas radušās 

saistībā ar nepieciešamību pieaicināt trešo personu, lai tā veiktu darbus, kuri saskaņā ar 

līgumu jāveic IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJA izmaksas tiek noteiktas, pamatojoties uz 

trešās personas iesniegtajiem rēķiniem. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt minētās 

izmaksas no IZPILDĪTĀJAM pienākošās samaksas par DARBU. PASŪTĪTĀJA 

izmaksu segšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma izpildīt ar līgumu uzņemtās 

saistības, un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus. 

6.7. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par PASŪTĪTĀJA objektā vai teritorijā atstāto 

IZPILDĪTĀJA tehniku, inventāru, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla 

personiskajām mantām. 

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 

noteiktajos gadījumos. 
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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. 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 

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 pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

9. APDROŠINĀŠANA 

9.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko 

atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne 

mazāku par 10,000.00 EUR (desmit tūkstoši euro) un pašrisku – ne lielāku par  

500.00 EUR (pieci simti euro) katrā apdrošināšanas gadījumā. Jebkurā gadījumā 

pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. 

9.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai radušies zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai 

bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Apdrošināšanas līgumā jābūt noteiktam, ka 

apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē 

PASŪTĪTĀJU. 

9.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu. 

IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu bez minētās apdrošināšanas. Apdrošināšanas 

neesamība neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu 

neievērošanu. 

9.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai līguma 9.1. – 9.3. punktā 

minēto apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus (tālāk tekstā – 

apdrošināšanas līgums). 

9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

9.6. IZPILDĪTĀJS līdz DARBU veikšanas uzsākšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

akceptētu apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 

samaksu, kopijas. 

9.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms 

līguma 9.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, vai apdrošināšanas līgums ir 

ticis pārtraukts, IZPILDĪTĀJS līdz šā apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina 

apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai 
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jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma 9.4. – 9.6. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, PUSEI ir 

tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI. Šādā gadījumā PUSES līdz līguma 

izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

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

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

gadījumos: 

10.2.1. ja IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 3 (trīs) kalendārās dienas kavē kādu no līguma 

2.1. punktā noteiktajiem DARBA izpildes reizes termiņiem; 

10.2.2. ja IZPILDĪTĀJS nav ieradies un pildījis DARBU objektā vairāk nekā 2 (divas) 

dienas; 

10.2.3. ja PASŪTĪTĀJS 2 (divas) reizes iesniedzis līguma 4.8. punktā minēto motivēto 

atteikumu pieņemt DARBU; 

10.2.4. ja IZPILDĪTĀJS nepilda līguma 3.1., 3.2., 3.4. - 3.9., 4.3. – 4.6., 9.1. - 9.4., 

9.6. vai 9.7. punktā minētās prasības; 

10.2.5. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.2.1., 10.2.2., 

10.2.3. vai 10.2.4. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. 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. 

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. PUSES norīko šādas kontaktpersonas saistībā ar līguma izpildi: 

12.1.1. PASŪTĪTĀJS – [..] (tālr. [..], e-pasta adrese: [..]); 

12.1.2. IZPILDĪTĀJS – [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

12.2. Līguma 4.8. un 4.9. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 
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12.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

12.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

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

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

eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES 

13.1. 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. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleanhouse" Rankas ielā 13, 

Rīgā, LV-1005, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003371991 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003371991. Norēķinu konts [..] Nr. [..], 

BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS                                                                         IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)                                                               (Personiskais paraksts)  

 

2016. gada ___. martā                                                                      2016. gada ___. martā 
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1. pielikums 

2016. gada __. marta 

 līgumam Nr. LB-07/2016/95 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. DARBA APJOMS 

Darba veikšanas 

reize 
Veicamie pasākumi Mazgājamā 

platība (m²) 

Pirmā 
 

Fasādes stiklojuma un logu mazgāšana no ārpuses 2300 
Logu un logu metāla rāmju mazgāšana no iekšpuses 945 
Fasādes ārējo žalūziju un nekustīgo saulessargu 

mazgāšana 
470 

Iekštelpu stikla starpsienu mazgāšana 350 
Vārti (galvenie un rezerves no abām pusēm) 112 
Kolonnas (5 gab.) 33 
Transporta halles vārti un sienas (no ārpuses) 280 

Otrā 

Fasādes stiklojuma un logu mazgāšana no ārpuses 2300 
Logu un logu metāla rāmju mazgāšana no iekšpuses 945 
Iekštelpu stikla starpsienu mazgāšana 350 
Stikla griesti  321 

Trešā 

Fasādes stiklojuma un logu mazgāšana no ārpuses 2300 
Logu un logu metāla rāmju mazgāšana no iekšpuses 945 
Fasādes ārējo žalūziju un nekustīgo saulessargu 

mazgāšana 
470 

Iekštelpu stikla starpsienu mazgāšana 350 
Transporta halles vārti un siena (no ārpuses) 280 
Kolonnas (5 gab.) 33 

Ceturtā un sestā 

Fasādes stiklojuma un logu mazgāšana no ārpuses 2300 
Logu un logu metāla rāmju mazgāšana no iekšpuses 945 
Iekštelpu stikla starpsienu mazgāšana 350 
Stikla griesti 224 

Piektā Fasādes stiklojuma un logu mazgāšana no ārpuses 2300 
Fasādes vertikālo granīta plātņu mazgāšana 1700 
Teknes 435 (metri) 
Logu un logu metāla rāmju mazgāšana no iekšpuses 945 
Fasādes ārējo žalūziju un nekustīgo saulessargu 

mazgāšana 
470 

Iekštelpu stikla starpsienu mazgāšana 350 
Transporta halles vārti un siena (no ārpuses) 280 
Kolonnas (5 gab.) 33 

2. DARBA IZPILDES NOSACĪJUMI 

2.1. Fasādes mazgāšanu veic: 

2.1.1. fasādes stiklojuma posmu 205 m² platībā, ēkas otrā stāva līmenī, mazgāšanu veic 

darbadienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00 vai brīvdienās (izņemot valsts svētku 

dienas) no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00;  

2.1.2. logu un logu metāla rāmju mazgāšanu no iekšpuses un iekštelpu stikla starpsienu 

mazgāšanu veic brīvdienās (izņemot valsts svētku dienas) no plkst. 09.00 līdz 

plkst. 20.00; 

2.1.3. transporta halles vārtus un sienas, galvenos un rezerves vārtus mazgāšanu veic 

darbadienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00 vai brīvdienās (izņemot valsts svētku 

dienas) no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00. 



9 

 

2.2. Fasādes stiklotās daļas, granīta plātņu, nekustīgo saulessargu un žalūziju 

mazgāšanai izmanto pacēlāju vai sastatnes. Pacēlāja, kurš tiks izmantots darbu veikšanai 

ēkas centrālās ieejas pusē, pilna masa nedrīkst pārsniegt 3000 kg. Ierīkojot sastatnes, 

starp ēkas fasādes elementiem un sastatnēm (vietās, kur tiek veidotas drošības atsaites, 

un citās saskares vietās) uzstāda atdalošu, mīkstu materiālu, lai novērstu fasādes 

elementu mehānisku bojāšanu berzes rezultātā. Plakni zem pacēlāja pilnībā noklāj ar 

viengabala šķidrumu necaurlaidīgu materiālu, lai novērstu pacēlāja tehnisko šķidrumu 

nokļūšanu uz trotuāra vai cita seguma.  
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2. pielikums 

2016. gada __. marta 

 līgumam Nr. LB-07/2016/95 
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