
Rīgā 2017. gada ___ . __________  

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/196 

(Iepirkums LB/2016/133) 

 

Par Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku speciālajām 

taktiskajām mācībām 
 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, 

un G.I.R Managment & Consulting LTD (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās īpašnieka, 

galvenā izpilddirektora un paraksttiesīgās personas Gabi Raz personā, kas rīkojas saskaņā 

ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā 

arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar iepirkuma LB/2016/133 

noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumu iepirkumam LB/2016/133 (līguma 2. pielikums), veikt Latvijas Bankas 

Aizsardzības pārvaldes darbinieku speciālās taktiskās mācības (tālāk tekstā – 

MĀCĪBAS). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

2.1. MĀCĪBAS notiek darba dienās laika posmā no 2017. gada 8. maija līdz 2017. gada 

2. jūnijam. 

 

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

līguma saistību izpildei. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Līguma summa, ko veido maksa par MĀCĪBĀM, ir 33 000.00 EUR (trīsdesmit trīs 

tūkstoši euro un 00 centi). Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli no 

maksas par MĀCĪBĀM maksā PASŪTĪTĀJS Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

3.2. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar līgumā paredzēto 

MĀCĪBU nodrošināšanu, ieskaitot teorētiskās un praktiskās nodarbības, uzskates 

līdzekļu un MĀCĪBU izdales materiālu izmaksas u.c. izmaksas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli. 

 

3.3. PASŪTĪTĀJS veic līguma summas samaksu IZPILDĪTĀJAM pa daļām, pārskaitot 

to uz līguma 11.2. punktā norādīto IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu šādā kārtībā: 

3.3.1. naudas summu 9 900.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simts euro un 00 centi) 

apmērā PASŪTĪTĀJS samaksā IZPIDLĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

MĀCĪBU kursa pirmo divu nedēļu novadīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no 

IZPILDĪTĀJA; 
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3.3.2. naudas summu 23 100.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi) 

apmērā PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM  10 (desmit) darbadienu laikā pēc visa 

MĀCĪBU kursa novadīšanas, līguma 4.2. punktā noteikto dokumentu izsniegšanas visiem 

MĀCĪBU kursu pabeigušajiem dalībniekiem un atbilstoša rēķina saņemšanas no 

IZPILDĪTĀJA. 

 

3.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi: invoices@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par 

saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

 

4. PUŠU SAISTĪBAS 

 

4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt MĀCĪBAS labā kvalitātē un atbilstoši līguma 

noteikumiem. 

 

4.2. Pēc MĀCĪBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodrošina apliecības izsniegšanu atbilstoši 

tehniskās specifikācijas (LĪGUMA 1. pielikums) 7. punktam. 

 

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līgumā noteikto MĀCĪBU kvalitāti, piedaloties 

MĀCĪBU procesā un MĀCĪBU novērtēšanas darbā. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts līgumā noteiktais MĀCĪBU norises laiks, 

IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā 

par katru nokavēto darba dienu. Saskaņā ar šo punktu IZPILDĪTĀJAM aprēķinātie 

līgumsodi kopumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no līguma  summas. 

 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līguma summas. 

 

5.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJS ir veicis MĀCĪBAS nekvalitatīvi vai 

neizpilda kādu no tehniskās specifikācijas (LĪGUMA 1. pielikums) minētajām prasībām, 

par to tiek sagatavots akts, ko paraksta abas PUSES un PASŪTĪTĀJS, veicot norēķinu ar 

IZPILDĪTĀJU, ir tiesīgs samazināt samaksu par veiktajām MĀCĪBĀM, bet ne vairāk kā 

par 25% (divdesmit pieci procenti) no līguma summas. 

 

6. NEPĀRVARAMĀ VARA 

 

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

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

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

 

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

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

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

 

mailto:invoices@bank.lv
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6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

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

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

noteiktos gadījumus. 

 

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

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

izbeidzas citādi. 

 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

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

šādos gadījumos: 

8.1.1. ja IZPILDĪTĀJS nenovada MĀCĪBAS līgumā paredzētajā laikā; 

8.1.2. ja IZPILDĪTĀJS vairāk ne kā 2 (divas) reizes pārkāpj līgumā noteiktās saistības; 

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

8.2. Ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar 8.1.1. vai 8.1.2. apakšpunktu, IZPILDĪTĀJS 

10 (desmit) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā. 

 

8.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, 

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

Šādā gadījumā PUSES sastāda un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu par 

IZPILDĪTĀJA faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, un līdz līguma izbeigšanai veic 

savstarpējos norēķinus. 

 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

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

 

9.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona – Aizsardzības pārvaldes vadītāja vietnieks [..]. 

 

10.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona – Nadav Kalmar [..]. 

 

10.3. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 
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10.3.1. parakstīt līguma 5.3. punktā minēto aktu – Aizsardzības pārvaldes vadītājs. 

 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

10.5. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

 

10.6. Līgums uzrakstīts uz uz 7 (septiņām) lapām, t.sk. 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. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

11.1. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236, norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC kods LACBLV2X. 

 

11.2. IZPILDĪTĀJS: G.I.R Managment & Consulting LTD, Kalman Byaler iela 4, 

Telaviva, Izraēla, reģistrēta ar Nr. [..]. Norēķinu konts: Bank Leumi Nr. [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

  

__________________ 
(Personiskais paraksts) 

 

 

2017. gada __. __________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

__________________ 
(Personiskais paraksts) 
 

 

2017. gada __. ___________ 
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1. pielikums 

2017. gada __.___________ 

līgumam LB-07/2017/196 

(iepirkums LB/2016/133) 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku speciālo taktisko mācību 

norises prasības 
 

1. Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku speciālās taktiskās mācības (tālāk 

tekstā – mācības) vada tehniskās specifikācijas 3. punktā minētajām prasībām atbilstoši 

mācību instruktori, atbilstoši tehniskās specifikācijas 4. punktā minētajām mācību tēmām.  

  

2. Mācību grupa – līdz 20 Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieki. 

 

3. Prasības mācību instruktoriem – 2 (divi) mācību instruktori ar ne mazāk kā 5 (piecu) 

gadu pieredzi policijas vai militāro vienību profesionālās sagatavošanas (taktiskajās, 

šaušanas un speciālās cīņas) mācībās. 

 

4. Mācību tēmas: 

4.1. Svarīgu objektu aizsardzība: 

4.1.1. organizācija un pielietojamās drošības procedūras; 

4.1.2. draudu identificēšana un analīze; 

4.1.3. darbinieku fiziskā un psiholoģiskā sagatavošana; 

4.1.4. individuālie, grupu taktiskie un praktiskās šaušanas vingrinājumi (selektīvā 

šaušana, šaušana telpās, šaušana paaugstināta stresa apstākļos, u.tml); 

4.1.5. speciālā ekipējuma izmantošana (individuālie aizsardzības līdzekļi, vairogi, u.tml). 

 

4.2. Personu apsardze (VIP): 

4.2.1. organizācija un pielietojamās drošības procedūras; 

4.2.2. draudu identificēšana un analīze; 

4.2.3. taktiskie un praktiskās šaušanas vingrinājumi (šaušana ar vienu roku, šaušana 

kustībā, šaušana pilsētvidē, u.tml). 

 

4.3. Naudas pārvadājumu (ar sauszemes transportlīdzekļiem) aizsardzība: 

4.3.1. organizācija un pielietojamās drošības procedūras; 

4.3.2. draudu identificēšana un analīze; 

4.3.3. taktiskie un praktiskās šaušanas vingrinājumi (šaušana diennakts tumšajā laikā 

u.tml). 

 

5. Mācību laika sadalījums: 

5.1. 80% mācību laika praktiskās nodarbības, 20% teorētiskās nodarbības; 

5.2. mācību tēma "Svarīgu objektu aizsardzība" 80% mācību apjoma; 

5.3. mācību tēma "Personu apsardze (VIP)" 10% mācību apjoma; 

5.4. mācību tēma "Naudas pārvadājumu (ar sauszemes transportlīdzekļiem) aizsardzība" 

10% mācību apjoma. 

 

6. Mācībām jānotiek latviešu, krievu vai angļu valodā. 
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7. Pēc mācību pabeigšanas izpildītājam jāizsniedz mācības pabeigušajiem Latvijas 

Bankas Aizsardzības pārvaldes darbiniekiem apliecība, kas apliecina tiesības attiecīgās 

tēmas mācīt citiem Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbiniekiem. 

 

8. Mācību laikā pasūtītājs nodrošina: 

8.1. mācībām nepieciešamos materiāli tehnisko resursus, t.sk. šautuvi, šaujamieročus un 

to munīciju, telpas un aprīkojumu teorētiskajām nodarbībām, transportlīdzekļus u.c.; 

8.2. tulkojumu no angļu valodas; 

8.3. mācību instruktoriem naktsmītnes Latvijas Bankas Mācību centrā, ēdināšanu un 

transporta pakalpojumu no starptautiskās lidostas "Rīga" uz naktsmītni un no naktsmītnes 

uz mācību vietu. 
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2. pielikums 

2017. gada __. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/196 

(iepirkums LB/2016/133) 

 

PIEDĀVĀJUMS 

 

 
 


