
Rīgā 2017. gada __. _________  

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/182 

 

Par tehniskā projekta izstrādi 
(iepirkums LB/2017/28) 

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, SIA "ARHIS ARHITEKTI" tās valdes locekļa Andra Kronberga personā, 

kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, un Arhitektūras birojs FORMA SIA tās valdes locekļa 

Māra Kārkliņa personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), 

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 – būvobjekts), [..], tehniskā projekta (tālāk tekstā – 

PROJEKTS) izstrādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma pielikums), kā arī veikt 

PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS PROJEKTU izstrādā, saskaņo valsts un pašvaldību institūcijās un 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM 12 (divpadsmit) nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS veic PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību pēc PASŪTĪTĀJA 

rakstiska uzaicinājuma, saņemšanas visā PROJEKTA īstenošanas laikā, ja PROJEKTA 

īstenošana sākas 2 (divu) gadu laikā pēc PROJEKTA izstrādes pabeigšanas datuma. 

PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzība beidzas līdz ar būvobjekta pieņemšanu 

ekspluatācijā. 

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

līguma saistību izpildei. 

3. PROJEKTA IZSTRĀDES KĀRTĪBA 

3.1. Pēc PROJEKTA izstrādes un tā sakaņošanas valsts un pašvaldību institūcijās, 

IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izstrādāto PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA 

parakstītu PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PROJEKTA un IZPILDĪTĀJA 

parakstīta 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. 

3.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.4. PROJEKTA izstrādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu, 

ja PASŪTĪTĀJS saskaņojis PROJEKTU līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 
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3.5. 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 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.  PROJEKTA ĪSTENOŠANAS AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska 

uzaicinājuma uzsākt PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību saņemšanas rakstiski 

paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas IZPILDĪTĀJA vārdā veiks  

PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību (tālāk tekstā – autoruzraugi), vārdu, uzvārdu, 

mob. tālr. numuru un e-pasta adresi. 

4.2. IZPILDĪTĀJS PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību veic atbilstoši Būvniecības 

likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500  

"Vispārīgie būvnoteikumi", un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecību 

regulējošajiem un uz līgumā noteikto saistību izpildi  attiecināmiem normatīviem aktiem. 

4.3. Autoruzraugi regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā, apseko būvobjektu. 

Apsekojuma rezultātus fiksē autoruzraudzības žurnālā, kas reģistrēts tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. 

4.4. IZPILDĪTĀJA autoruzraugi piedalās PROJEKTA īstenošanas būvniecības 

sanāksmēs (būvsapulcēs), kuras PASŪTĪTĀJS rīko pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 

2 (divās) nedēļās. 

4.5. Ja PROJEKTA īstenošanas laikā PROJEKTĀ tiek konstatētas nepilnības, 

IZPILDĪTĀJS tās  novērš  autoruzraudzības kārtībā ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem, nesaņemot par to papildu samaksu. 

4.6. Autoruzraugu pienākums ir 1 (vienas) darbadienas laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiskā 

uzaicinājuma (par rakstisku uzaicinājumu uzskatāms arī autoruzraugiem nosūtīts 

SMS paziņojums vaie-pasts) saņemšanas brīža ierasties būvobjektā. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 25 410.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri simti desmit euro), 

t.sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi 21 000.00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro) 

un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 4 410.00 EUR (četri tūkstoši četri simti desmit 

euro), kas sastāv no: 

5.1.1. maksas par PROJEKTA izstrādi 22 990.00 EUR (divdesmit divi tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit euro), t.sk. atlīdzības par PROJEKTA (skiču projekta un tehniskā 

projekta) izstrādi  19 000.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro) un pievienotās vērtības 

nodokļa (21%) 3 990.00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro); 

5.1.2. maksas par PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību (ja tāda tiks veikta) 

2 420.00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro), t.sk. atlīdzības par PROJEKTA 

īstenošanas autoruzraudzību 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro) un pievienotās vērtības 

nodokļa (21%) 420.00 EUR (četri simti divdesmit euro). 

5.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1.1. punktā noteikto maksu par 

PROJEKTA izstrādi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1.2. punktā noteikto maksu par 

PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzību 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PROJEKTA 
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būvdarbu pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, un IZPILDĪTĀJA rēķina 

saņemšanas. 

5.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, nosūtot tsos 

uz e-pasta adresi: rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīti rēķini tiek uzskatīti par 

saņemtiem nākamajā darbadienā pēc to nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto 

PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par līguma 2.1. punktā minētā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma 

5.1.1. punktā noteiktās maksas par PROJEKTA izstrādi par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 5.1.1. punktā 

noteiktās maksas par PROJEKTA izstrādi. 

6.2. Par katru reizi, kad IZPILDĪTĀJS nav nodrošinājis uzaicināto autoruzraugu 

ierašanos būvobjektā atbilstoši līguma 4.6. punktam, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 50.00 EUR (piecdesmit euro) apmērā. 

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 5.2. vai  5.3. 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 procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.5. Ja nokavēts līgumā noteiktais saistības izpildes termiņš, līgumsodu aprēķina par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes pienākuma.  

7. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

7.2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā 

veidā fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir tieši vai netieši saistīta ar 

PASŪTĪTĀJA ēku un teritoriju Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – ĒKA), ĒKĀ 

uzstādītajām (vai uzstādīt plānotajām) sistēmām vai PASŪTĪTĀJA darbību (tālāk tekstā 

kopā – konfidenciāla informācija). Konfidenciāla informācija ietver, bet nav ierobežota 

ar ĒKU telpu plānos un tehniskajā dokumentācijā minēto informāciju.  

7.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt konfidenciālās informācijas pārvaldību, t.sk. 

iegūšanu, pieejamību, lietošanu, glabāšanu, aizsardzību un neizpaušanu, saskaņā ar šo 

līgumu. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt līguma izpildes ietvaros iegūtās un 

radītās konfidenciālās informācijas izmantošanu vienīgi tādām darbībām, kas 

nepieciešamas šā līguma saistību izpildei. 

mailto:rekini@bank.lv
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7.4. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs tieši vai netieši izpaust vai kā citādi darīt pieejamu 

konfidenciālo informāciju trešajām personām, izņemot tos IZPILDĪTĀJA darbiniekus, 

pieaicinātos ekspertus, pilnvarotos pārstāvjus, apakšuzņēmējus un to darbiniekus, kuriem 

tā ir nepieciešama, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas šajā līgumā noteikto 

IZPILDĪTĀJA saistību izpildei, un tikai tādā apjomā, kāds šīm personām ir objektīvi 

nepieciešams tiem uzticēto pienākumu izpildei.  

7.5. IZPILDĪTĀJS apņemas atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM tiešos zaudējumus, kas saistīti ar 

PASŪTĪTĀJAM radītu kaitējumu un zaudējumiem ko izraisījis tas, ka IZPILDĪTĀJS, tā 

darbinieks, pieaicinātais eksperts, pilnvarotais pārstāvis, apakšuzņēmējs vai to darbinieks 

neievēro šajā līgumā paredzētos konfidenciālās informācijas iegūšanas, lietošanas, 

glabāšanas, aizsardzības vai neizpaušanas noteikumus. 

7.6. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs veikt filmēšanu vai fotofiksāciju ĒKAS iekštelpās un 

teritorijā. IZPILDĪTĀJS ievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus attiecībā uz darbībām, kas 

saistītas ar konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

7.7. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 

saņemšanas iznīcina jebkādu IZPILDĪTĀJA, tā darbinieka, pieaicinātā eksperta, 

pilnvarotā pārstāvja, apakšuzņēmēja vai tā darbinieka rīcībā esošo rakstiskā, digitālā vai 

jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo informāciju, t.sk. tās pavairotās kopijas, 

attiecīgo iznīcināšanas faktu PASŪTĪTĀJAM apliecinot rakstiski. Konfidenciālā 

informācija iznīcināma tā, lai zustu iespēja no attiecīgā informācijas nesēja konfidenciālo 

informāciju iegūt vai atjaunot. IZPILDĪTĀJAM nav pienākums iznīcināt to konfidenciālo 

informāciju, kuras saglabāšana ir jānodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

7.8. Līguma 7.1. – 7.7. punkts ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE 

vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

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

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

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 paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu.  

9. BŪVSPECIĀLISTU APDROŠINĀŠANA 

9.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka līguma saistību izpildes laikā tiek apdrošināta visu 

līguma izpildē IZPILDĪTĀJA iesaistīto būvspeciālistu – būvprojekta vadītāju un 

atbildīgo autoruzraugu 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). 
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9.2. Līguma 9.1. punktā minētajiem būvspeciālistu apdrošināšanas līgumiem (tālāk tekstā 

– būvspeciālista apdrošināšanas līgums) jābūt spēkā attiecīgi projektēšanas vai/un 

PROJEKTA īstenošanas autoruzraudzības laikā.  

9.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai attiecīgā būvspeciālista 

apdrošināšanas līgumus, t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 

9.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt attiecīgā būvspeciālista apdrošināšanas līgumu, 

iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā 

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. 

10. AUTORTIESĪBAS 

10.1. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz līguma 

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

termiņu.  

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 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. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību 

objektus neierobežotas reizes.  

10.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības līguma izpildes 

rezultātā radīto autortiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un neatļautas 

izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

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

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

izstrādājis IZPILDĪTĀJS.  

10.7. Līguma 10.1.–10.6. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

līguma vai līgums izbeidzas citādi.  

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 



6 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk nekā 2 (divas) 

kalendārās nedēļas; 

11.1.2. ja tiesā ierosināts tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process kādam no 

IZPILDĪTĀJA apvienības dalībniekiem; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 4.1.–4.6., 9.1.–9.3., 9.5. vai 9.6. punkta 

noteikumus; 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1. vai 

11.1.3. 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.  

11.3. 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. 

11.4. 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. 

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, 

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

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.2. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt līguma 2.2. punktā minēto uzaicinājumu, kā arī 

līguma 3.2. minēto PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu vai līguma 3.2. punktā 

minēto motivēto atteikumu un veikt līguma 4.6. punktā noteiktās darbības ir pilnvarots 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

13.3. Parakstot šo līgumu, SIA "ARHIS ARHITEKTI" un Arhitektūras birojs FORMA 

SIA apņemas solidāri atbildēt PASŪTĪTĀJAM par visu līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA 

saistību izpildi, t.sk. solidāri atbildēt par IZPILDĪTĀJA pieļautiem līguma pārkāpumiem, 

t.sk. līgumā noteikto termiņu kavējumiem, kā arī solidāri maksāt līgumā noteikto 

IZPILDĪTĀJA līgumsodu un jebkuru IZPILDĪTĀJA parādu PASŪTĪTĀJAM, kāds var 

rasties līguma izpildes rezultātā, neatkarīgi no tā, vai līguma pārkāpums noticis  

SIA "ARHIS ARHITEKTI" vai Arhitektūras birojs FORMA SIA vainas dēļ. 

13.4. PUSES vienojas, ka līgumā noteiktos visa veida maksājumus IZPILDĪTĀJAM 

PASŪTĪTĀJS veic uz līguma 14.2.1. punktā minēto Arhitektūras birojs FORMA SIA 

norēķinu kontu. 

13.5. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

13.6. Līgums uzrakstīts uz 8 (astoņām) lapām, t.sk. tā pielikums uz 1 (vienas) lapas, 

3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, divi – pie 

IZPILDĪTĀJA. 
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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: 

14.2.1. Arhitektūras birojs FORMA SIA Tērbatas ielā 41/43-6, Rīgā, LV-1011, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003021983 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40003021983. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

14.2.2. SIA "ARHIS ARHITEKTI" Skārņu ielā 4, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003026957 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40003026957. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..].  

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 (Personiskais paraksts)  

2017. gada ___. __________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

(Personiskais paraksts)  

2017. gada ___. __________ 

 

 
 

 (Personiskais paraksts)  

2017. gada ___. __________ 
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Pielikums 

2017. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/182 

(iepirkums LB/2017/28) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. IZPILDĪTĀJS veic Latvijas Bankas ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, [..], tehniskā 

PROJEKTA izstrādi papildinot iepriekš izstrādāto metu projektu ''[..]'' (tālāk tekstā – 

mets). 

2. IZPILDĪTĀJS veicot PROJEKTA izstrādi,  veic šādu meta risinājumu papildināšanu: 

[..]. 

3. PROJEKTA izstrādē ņemt vērā, ka PASŪTĪTĀJA nolīgts komersants izstrādās 

tehnisko projektu, kurš paredz uz jumta zonas Z-4 uzstādīt saules paneļus, kuri ar 

atsevišķu rāmju konstrukciju balstīsies un stiprināsies pie jumta zonas Z-4 jumta 

aizsardzības rāmju konstrukcijas, kurai jābūt cieši savienotai ar ēkas konstrukcijām.  

4. IZPILDĪTĀJS 1 (vienas) nedēļas laikā pēc līguma stāšanās spēkā PASŪTĪTĀJAM 

iesniedz jumta plakņu (zonu), kurā novietojami saules paneļi, plānu. 

5. PASŪTĪTĀJS 2 (divu) nedēļu laikā pēc tehniskās specifikācijas 4. punktā minētā jumta 

plakņu plāna saņemšanas, iesniegs IZPILDĪTĀJAM saules paneļu izvietojuma plānu un 

datus par saules paneļu radītajām slodzēm, lai IZPILDĪTĀJS varētu veikt jumta zonas 

Z-4 jumta aizsardzības rāmja nestspējas un stiprināšanas aprēķinus. 

6. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM valsts un pašvaldības institūcijās tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā un apjomā akceptētu tehniskā PROJEKTA dokumentāciju 5 (piecos) 

eksemplāros papīra formātā ar visiem saskaņojumu oriģināliem, 1 (vienā) eksemplārā 

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

formātā ar ieskanētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm, ja tādas būtu, kā arī 

būvdarbu izmaksas aprēķina tabulu-tāmi un projekta būvizmaksu aprēķinu, kas izstrādāts 

atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 30 "Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" 

1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā Excel 

formātā. 

 


