
Rīgā 2017. gada __. jūlijā       

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/344 

Par vārtu pārbūvi  
(iepirkums LB/2017/47) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās 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 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 veic pagalma rezerves vārtu pārbūvi (tālāk 

tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), 

saskaņā ar iepirkuma LB/2017/47 nolikumu, tehnisko specifikāciju (līguma 

2. pielikums), izmaksu aprēķinu (līguma 1. pielikums), vārtu pārbūves projektu 

(nolikuma 4. pielikums) un vārtu rasējumu (nolikuma 3. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma 

slēgšanas brīdī (tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā 

tālāk tekstā – DARBS), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic DARBA, t.sk. izmantoto materiālu un 

izstrādājumu kvalitātes uzturēšanu (tālāk tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās DARBA uzsākšanas dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur DARBA, t.sk. izmantoto materiālu un izstrādājumu kvalitāti 

24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc DARBA izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas 

laiks). 

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

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē 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 objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

šīs fiziskās personas fotogrāfiju (fails JPG formātā) 10 (desmit) darbadienu laikā pirms 

persona uzsāk pildīt līgumu objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 
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3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

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 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 objektā, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu objektā, 

IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs personas 

nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

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

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru DARBA izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, 

t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties 

DARBA izpildes rezultātā. 

3.9. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā saskaņā ar PASŪTĪTĀJA rakstiski sakaņoto 

pasākumu izpildes laika plānu piektdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00, sestdienās no 

plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 un svētdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00, kā arī citās 

dienās ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienās.  

3.10. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

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 objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā iesaistīto 

IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk līguma izpildi objektā 

un visā laika posmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par 

darba aizsardzību objektā ir [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

3.12. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un DARBA izpildes 

tehnoloģiskajām vajadzībām. 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pasākumu izpildes laika plānu. 

4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBA izpildi objekta, nosūtot paziņojumu uz 

IZPILDĪTĀJA e-pasta adresi [..], objekta pamatfunkciju veikšanas nodrošināšanai, 

nepieciešamības gadījumā attiecīgi pagarinot DARBA izpildes laiku. 

4.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu 

(tālāk tekstā kopā – DARBA izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM DARBA izmaiņu 

pieprasījumu. 
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4.4. Pēc DARBA izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo 

dokumentāciju par DARBA izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai 

PASŪTĪTĀJAM. 

4.5. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt DARBA izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto papildu vienošanos pie līguma, ar kuru 

noteiktas DARBA izmaiņas, t.sk. grozīta līguma summa.  

4.6. Saskaņojot DARBA izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

4.6.1. kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām DARBA izmaiņām 

saņem IZPILDĪTĀJS par DARBA veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit 

procentiem) lielāka vai mazāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.6.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.6.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no 

sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums 

nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; 

4.6.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu 

darbu veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo 

papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA 

noskaidroto vidējo šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.7. Pēc DARBA pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.8. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda DARBA izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

DARBU, parakstot DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 

4.9. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš DARBA izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu.   

4.10. DARBA izpildes diena ir diena, kad DARBS pabeigts un IZPILDĪTĀJS ir 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis DARBU līguma 4.8. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.11. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 4.8. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4.12. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc DARBA nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. DARBA KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē DARBA, t.sk. izmantoto materiālu un 

izstrādājumu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA 

vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta 

novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 
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5.3. Pēc paziņojumā norādītā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

atteikumā norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.2. punktam 

saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā 

minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot IZPILDĪTĀJU, var 

uzdot novērst trūkumu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem maksā, izmantojot 

garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.3. punkts). 

5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis novērsto 

defektu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. Motivēta atteikuma gadījumā defekta 

novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA atteikumā 

norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta 

novēršanu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu garantiju 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

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

5.1.–5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 15 290.92 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit euro 

un 92 centi), t.sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi 12 637.12 EUR (divpadsmit tūkstoši 

seši simti trīsdesmit septiņi euro un 12 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

2 653.80 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 80 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu izpildi 

un to kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā 

izmantotajiem materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumu, maksa par darbu, 

normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c. izdevumi. Ja PUSES līgumā noteiktajā kārtībā 

vienojas par papildu pasākumu veikšanu, attiecīgo papildu pasākumu izmaksas iekļauj 

līguma summā, to attiecīgi palielinot.  

6.3. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma summas garantijas laikā ietur kā 

garantijas laika nodrošinājumu. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 5.6. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 

7.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 

5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un zaudējumus, kas 
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nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA DARBA kvalitātes uzturēšanas 

saistību neizpildes rezultātā. 

6.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma summu, atskaitot līguma 

6.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

DARBA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un 

objekta atbrīvošanas. 

6.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas 

laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis 

IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un rēķina 

saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro 

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

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.3. Par līguma 6.5. vai 6.6. 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 pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina 

saņemšanas dienas. 

7.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

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

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai 

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru 

gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta 

pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

7.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA inventāru, 

instrumentiem, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām 

mantām. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 
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9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. 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).  

9.2. 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. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

10.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai atbilstoši līguma 4.2. punktam noteikto 

DARBA izpildes termiņu, līguma 4.1. punktā minēto vai jebkuru līgumā noteiktajā 

kārtībā saskaņotajā pasākumu plānā noteikto termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) 

kalendārās dienas;  

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4. vai 3.6.–3.11. punktā 

minētajiem noteikumiem; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai 

10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu  laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

10.3. 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. 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. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. izpildīt līguma 3.3.,  3.5. un 3.9. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes Ēku sistēmu daļas galvenais inženieris;  
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12.1.2. izpildīt līguma 4.2. punkta noteikumus un parakstīt līguma 5.1. punktā minēto 

paziņojumu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas vadītājs, pārvaldes 

vadītāja vietnieks; 

12.1.3. izpildīt līguma 4.3. punkta noteikumus, parakstīt līguma 4.5. punktā minēto 

papildu vienošanos pie līguma, līguma 4.8. un 5.4. punktā minēto nodošanas un 

pieņemšanas aktu, līguma 4.8. un 5.4. punktā minēto atteikumu – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

12.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 25 (divdesmit piecām) lapām, t.sk. līguma 1. pielikums uz 

3 (trīs) lapām, 2. pielikums uz 9 (deviņām) lapām, 3. pielikums uz 3 (trīs) lapām un 

4. pielikums uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

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 – SIA "FITTERO" Līvu ielā 15, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 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 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) (Personiskais paraksts) 

2017. gada ___. jūlijā 2017. gada ___. jūlijā 
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1. pielikums 

2017. gada __. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2017/344 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀ CENA  

SIA "FITTERO" piedāvā veikt vārtu pārbūvi Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, par šādu kopējo līgumcenu visiem darbiem un pasākumiem, 

kas nepieciešami, lai pilnīgi pabeigtu un nodotu darbu, kā arī uzturētu darba kvalitāti 12 637.12 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi 

euro un 12 centi) apmērā, bet neskaitot PVN. 

Vārtu pārbūve tiks veikta 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās darbu uzsākšanas dienas. 

Veikto darbu un izmantoto materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc darba izpildes dienas. 

Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkumā paredzēto pasākumu veikšanai, un kvalitātes uzturēšanai, tajā skaitā 

nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

DARBA IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME   

Darba izmaksu aprēķina tabulu-tāmē IZPILDĪTĀJS ir ievērtējis visus nepieciešamos pasākumus un izdevumus, lai nodrošinātu paredzēto darba izpildi 

pilnā apmērā.  

                                                                                                            (euro bez PVN) 

N
r.

p
.k

. 

Darba nosaukums 

M
ēr

v
ie

n
īb

a 

D
au

d
zu

m
s 

Vienības izmaksas Kopējās izmaksas 
D

ar
b

a 
al

g
a 

M
at

er
iā

li
 

M
eh

ān
is

m
i 

K
o

p
ā 

 
D

ar
b

a 
al

g
a 

M
at
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iā

li
 

M
eh

ān
is

m
i 

S
u

m
m

a 

1. 

Darba vietas sagatavošana un 

sekojoša novākšana pēc pārbūves 

pabeigšanas. Darba vietas 

aprīkojuma nodrošināšana visiem 

tālāk uzskaitītajiem darbiem. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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N
r.
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Darba nosaukums 
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n
īb

a 
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d
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m
s 

Vienības izmaksas Kopējās izmaksas 

D
ar

b
a 
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g
a 

M
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iā
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i 
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ā 

 
D
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b
a 

al
g
a 

M
at
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iā
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M
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is

m
i 

S
u
m

m
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2. 

Jaunā balsta pamatu betonēšana, 

ieskaitot pamatu bedres 

sagatavošanu un balsta enkuru 

nostiprināšanu. 

m3 0.432 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. 

Jaunā balsta nostiprināšana, 

ieskaitot balsta un nepieciešamo 

pamata un sienas stiprinājuma 

elementu izgatavošanu un 

krāsošanu. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4. 

Esošo balstu pagarināšana, 

ieskaitot nepieciešamos esošo 

vārtu balstu konstrukcijas 

augšējās daļas demontāžas darbus, 

pagarinājuma un stiprinājuma 

elementu izgatavošanu, 

krāsošanu. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

5. 

Vārtu nesošās sijas montāža, 

ieskaitot nesošās sijas un 

nepieciešamo stiprināšanas 

elementu izgatavošanu, 

krāsošanu. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

6. 

Vārtu piebūvējamās augšējās 

daļas montāža, ieskaitot 

nepieciešamos vārtu augšējās 

daļas dekoratīvā apšuvuma 

demontāžas darbus, piebūvējamās 

konstrukcijas izgatavošanu un 

krāsošanu.  

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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N
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Darba nosaukums 
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Vienības izmaksas Kopējās izmaksas 
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a 
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a 
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i 
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D

ar
b
a 

al
g
a 
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m
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u
m

m
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7. 

Vārtu nesošo kariešu montāža, 

ieskaitot kariešu atbalsta sliedes 

uzstādīšanu, vārtu un kariešu 

savienojumu montāžu. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

8. 

Vārtu apšuvuma montāža, 

ieskaitot pagarinātās daļas 

apšuvuma lokšņu izgatavošanu un 

krāsošanu. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

9. 
Vārtu piedziņas bloka remonts, 

ieskaitot apakšējo atbalsta kariešu 

remontu. 
kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

10. 

Vārtu kustības režīmu pārbaude, 

nepieciešamie līdzsvarojuma un 

ģeometrisko parametru 

regulēšanas darbi. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

11. 

Vārtu kustības kontroles 

automātikas elementu 

uzstādīšana, darbības pārbaude un 

nepieciešamie regulēšanas darbi.  

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Kopā: 
 

[..] [..] [..] [..] 

Transporta izdevumi: [..]% 
 

[..] 

Tiešās izmaksas kopā: 
 

[..] 

Virsizdevumi: [..]% 
 

[..] 

Plānotie uzkrājumi: [..]% 
 

[..] 

Sociālais nodoklis: 23.59%  [..] 

Kopā cena bez PVN:  12 637.12 
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2. pielikums 

2017. gada __. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2017/344 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. ESOŠĀS VĀRTU KONSTRUKCIJAS APRAKSTS 

1.1. Vārtu vērtnes konstrukcija ir veidota no trīs metinātām fermām, kas savā starpā visā 

garumā savienotas ar bultskrūvēm. Fermas veidotas no noslēgta plānsienu taisnstūrveida 

profila, kura izmērs ir 10 × 5 cm, sieniņas biezums 4 mm. Fermas no abām pusēm 

nosegtas ar pieskrūvētām dekoratīvām metāla loksnēm. Lokšņu biezums 3 mm. Vērtnes 

garums – 5,55 m, augstums – 4 m, svars – aptuveni 1,5 tonnas. Vārtu vērtnes pārvietošana 

tiek nodrošināta ar piedziņas reduktora dzenošā zobrata un ķēdes pārvada starpniecību. 

Kustības laikā vērtnes konstrukcija ir nobalstīta uz divām rites karietēm, kuras izvietotas 

vērtnes apakšējā profilā un nobalstītas uz betona pamata. Vārtu vērtnes uzbūves kopskats 

parādīts 1. attēlā. Mezglu konstrukcija un izmēri doti vārtu rasējumos (nolikuma  

4. pielikums). 

 
1. attēls. Vārtu kopskats no pagalma puses. 

1.2. Ekspluatācijas rezultātā vārtu konstruktīvajos elementos ir novēroti sekojoši trūkumi: 

1.2.1. ņemot vērā pielietoto balstīšanas tipu, vārtu kustības galējos stāvokļos lieces 

moments stipri pārslogo vārtu apakšējo nesošo profilu, kā rezultātā nesošajam profilam 

ir radusies ģeometriska deformācija; 

1.2.2. divām atbalsta rites karietēm ir nolietojušies un deformēti konstruktīvie elementi – 

asis, rullīši, gultņi. 

2. VEICAMĀ DARBA APJOMS 

2.1. Pamata izbūve: 

2.1.1. asfalta seguma griešanas un grunts šķembu slāņa rakšanas darbi līdz vārtu pārbūves 

projektā (nolikuma 5. pielikums) (tālāk tekstā – PROJEKTS) norādītajam līmenim 1,2 m 

× 0,6 m × 0,6 m (skat. 2. attēlu); 

Griešanu veikt ar cietkausējuma disku, kopējais griezuma kvadrāta perimetrs – 2,4 m. 

2.1.2. pamatu bedres malu līdzināšana; 
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2.1.3. betona masas sagatavošana, iepildīšana un vibroblietēšana, izmantojot bezveidņu 

tehnoloģiju;  

Izmantot C25/30 XC2 markas betonu bez stiegrojuma ≈ 0,432 m3. 

 
2. attēls. Betona pamats zem papildus atbalsta kolonnas. 

 

2.1.4. atbalsta kolonnas enkuru nostiprināšana PROJEKTĀ norādītajās vietās (skat. 

3. attēlu).  

Izmantot ķīmiskos enkurus Hilti HIT-HY150 ar skrūvstieņiem HIT-V-8.8 M12 

L = 250 mm (4 gab.). 

 
3. attēls. Atbalsta kolonnas stiprināšanas enkuru izvietojums. 

2.2. Nesošās sijas atbalstu sagatavošana: 

2.2.1. jaunās atbalsta kolonnas izgatavošana, pretkorozijas apstrāde, krāsošana; 

Kolonnu izgatavo no auksti formētas S355J2 markas tērauda kvadrātveida šķērsgriezuma 

caurules RQ 140×140×4 (skat. 4. attēlu). Kolonnas garums atbilstoši PROJEKTAM 

L= 4860 mm, svars 16,8 kg/m (ņemot vērā būvniecības pielaides, rasējumos norādīto 

izmēru un reālās situācijas iespējamo neatbilstību, kolonna ir jāizgatavo ar nelielu rezervi 

un konkrētais garums jāprecizē montāžas laikā). 

 

    a = 140 mm 

    b = 140 mm 

t = 4 mm 

4. attēls. Atbalsta kolonnas profila griezums.  

Atbalsta kolonnas apakšējā galā tiek piemetināta karsti velmēta S355J2 markas tērauda 

kvadrātveida loksne BRFL 350 × 350 × 15 (sk. 5. attēlu). Atbalsta plāksnes stūros tiek 

izurbti 4 caurumi d = 15 mm enkuru stiprināšanai (skat. 3. attēlu); 
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                                    t = 15 mm   

5. attēls. Atbalsta kolonnas pēdas profila profila griezums. 

2.2.2. jaunās atbalsta kolonnas sākotnēja fiksēšana enkurojuma vietās; 

Darbu veikt pēc betona cietēšanai paredzētās pauzes un ķīmisko dībeļu lietošanas 

instrukcijā norādītā fiksācijas laika. 

2.2.3. sienas stiprinājuma kronšteinu izgatavošana, pretkorozijas apstrāde, krāsošana; 

Sienas stiprinājuma kronšteini (kopā 3 gab.) tiek izgatavoti no taisnā leņķī saliektas 

metāla loksnes ar iemetinātu stiprības ribu atbilstoši 6. attēlā dotajiem izmēriem. 

Kronšteinu izgatavošanai tiek izmantoa t = 5 mm S355J2 markas metāla loksne. 

 

 
6. attēls. Sienas stiprinājuma kronšteins. 

2.2.4. sienas stiprinājuma kronšteinu uzstādīšana, sākotnēja fiksācija; 

Stiprinājuma kronšteini tiek izvietoti gar papildus balsta aizmugurējo skaldni atbilstoši 

7. attēlā parādītajai shēmai. Kronšteinu nostiprināšanai tiek izmantoti nerūsējoša tērauda 

ķīļenkuri Hilti HST-R M12 × 145/50 (2 gab. uz katru kronšteinu, kopā 6 gab.). 

 

 
7. attēls. Sienas stiprinājuma kronšteinu izvietojums. 

2.2.5. jaunās balsta kolonnas vertikāla izlīmeņošana, stāvokļa gala fiksācija pamata 

enkuru balstos un sienas kronšteinos; 

Vertikālā stāvokļa fiksācijai kronšteinu un kolonas sadures vietās tiek veidotas 

metinājuma šuves (skat. 8. attēlu). 
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8. attēls. Papildus balsta fiksēšana. 

 

2.2.6. esošo balstu pagarināšanas posmu izgatavošana, pretkorozijas apstrāde, krāsošana; 

Gala balsta pagarinājuma posms tiek izgatavots no auksti formētas S355J2 markas 

tērauda kvadrātveida šķērsgriezuma caurules RQ 140×140×4 (skat. 4. attēlu); 

Pagarinājuma posma garums atbilstoši projektam L= 700 mm, svars 16,8 kg/m.  Vidējie 

balsta pagarinājumu posmi tiek izgatavoti no auksti formētas S355J2 markas tērauda 

taisnstūra šķērsgriezuma caurules RQ 100×50×4. Pagarinājuma posma garums atbilstoši 

projektam L= 700 mm, svars 8,59 kg/m. Ņemot vērā būvniecības pielaides, posmu 

konkrētais garums ir jāprecizē uz vietas objektā montāžas laikā. 

 

9. attēls. Pagarināmo balstu izvietojums. 

Starp vidējo balstu pagarinājuma posmiem to augšējā daļa tiek iemetināti L = 1200 mm 

gari šķērsposmi (2 gab.) no auksti formētas S355J2 markas tērauda taisnstūra 

šķērsgriezuma caurules RQ 100×50×4. 11. attēlā ir parādīts vidējo balstu pagarinājumu 

mezgla kopskats pēc tehniskās specifikācijas 2.2.9. punktā paredzēto starpbalstu 

šķērsplauktu uzstādīšanas. 

2.2.7. vertikālās stabilitātes atbalsta rullīšu un to stiprināšanas plauktu demontāža; 

2.2.8. balstu pagarināšanas posmu stāvokļa fiksēšana, metināšana; 

Visu detaļu metinājumus veikt pa pilnu sadures perimetru. Gala balsta un starpbalstu 

pagarināšanas posmu garumi uz vietas objektā tiek piegriezti ar tādu aprēķinu, lai nesošā 

sliede HE 160 A pēc tās savienošanas ar atbalsta plauktiem atrastos horizontālā stāvoklī. 

Atbalsta plauktu un nesošās sliedes montāžas shēma parādīta 10. attēlā; 
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10. attēls. Atbalsta plauktu izvietojums. 

2.2.9. nesošās sijas stiprināšanas starpbalstu šķērsplauktu un gala kolonnu plauktu 

uzstādīšana un metināšana; 

Gala kolonnu šķērsplauktus (2 gab.) izgatavo no karsti velmētas S355J2 markas tērauda 

loksnes BRFL 300 × 160 × 10. Starpbalstu šķērsplauktus (2 gab.) izgatavo no karsti 

velmētas S235JRG2 markas tērauda loksnes BRFL 380 × 110 × 20. Visu detaļu 

metinājumus veikt pa pilnu sadures perimetru. Montāžas darbu atvieglošanai starpbalstu 

šķērsplauktu piemetināšana starpbalstu pagarinātajiem posmiem ir veicama uz vietas 

objektā pēc nesošās sliedes uzstādīšanas uz gala balstiem; 

 
11. attēls. Vidējo balstu pagarinājumu mezgls. 

2.2.10. metināto savienojumu pārbaude, pretkorozijas apstrāde, krāsošana. 

2.3. Vārtu montāžas darbi: 

2.3.1. vārtu dekoratīvās apšuvuma plāksnes demontāža; 

Lai montāžas darbu veikšanai nodrošinātu piekļuvi pie vārtu karkasa augšējā profila, uz 

vārtu piebūvējamās augšējās konstrukcijas uzstādīšanas laiku nepieciešama vārtu ārējās 

augšējās dekoratīvās apšuvuma plāksnes demontāža (skat.12. attēlu). 

 

12. attēls. Vārtu kopskats no ārpuses. 
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2.3.2. vārtu piebūvējamās augšējās konstrukcijas izgatavošana, pretkorozijas apstrāde, 

krāsošana; 

Vārtu augšējā piebūvējamā konstrukcija tiek izgatavota no auksti formētas S355J2 

markas tērauda taisnstūra šķērsgriezuma caurules RQ 100×50×4. Konstrukcijas veids un 

izmēri parādīti 13. attēlā. Visus konstrukcijas elementus metināt pa pilnu sadures 

perimetru. Kopējais visu konstrukcijas elementu garums L = 15,2 m, svars G = 130 kg. 

 
13. attēls. Vārtu augšpusei piebūvējamā daļa. 

2.3.3. vārtu piebūvējamās augšējās konstrukcijas montāža; 

No jauna izgatavotā vārtu augšējā daļa tiek savienota ar vārtu pamatkonstrukciju, 

izmantojot caurejošus skrūvju savienojumus M16 × 140 DIN6914 (materiāla stiprības 

klase 10.9). Skrūvju savienojumu vietās tiek montētas pastiprinošās paplāksnes 60 × 120 

× 8, kas izgatavotas no S355J2 markas lokšņu tērauda. Visas skrūves tiek kontrētas pret 

atskrūvēšanaos. Skrūvju stiprinājumu vietas norādītas 14. attēlā. Vārtu augšējās 

piebūvējamās konstrukcijas montāžas darbi tiek veikti pirms tehniskās specifikācijas 

2.2.9. punktā paredzētās nesošās sijas stiprināšanas starpbalstu šķērsplauktu uzstādīšanas. 

 
14. attēls. Vārtu karkasa kopskats bez apakšējās piedziņas sijas. 
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2.3.4. nesošās sijas izgatavošana, pretkorozijas apstrāde, krāsošana; 

Nesošā sija tiek izgatavota no S355J2 markas tērauda dubult T karsti velmēta profila 

HE 160 A (skat. 15. attēlu). Sijas kopējais garums L = 10, 2 m, svars G = 311 kg;  
 

  H = 152 mm 

  B = 160 mm 

  Tw = 6 mm 

  Tf = 9 mm 

 G = 31 kg/m 

15. attēls. Nesošās sijas parametri. 

2.3.5. nesošās sijas nostiprināšana uz balstiem, izlīmeņošana, pieskrūvēšana; 

Sākotnēji sija abos galos tiek balstīta uz gala atbalsta stabu plauktiem (skat. 10. attēlu). 

Sijas apakšējā mala pie atbalsta stabu plauktiem tiek nostiprināta ar četrām caurejošām 

tērauda skrūvēm M16×45 DIN6914 (materiāla stiprības klase 10.9). Sija uz vidējiem 

atbalsta stabiem tiek nobalstīta iekārtā stāvoklī, savienojot sijas augšējo malu ar 

starpbalstu šķērsplauktiem (skat. 10. attēlu). Savienošanai tiek izmantotas astoņas 

caurejošas tērauda skrūves M16×55 DIN6914 (materiāla stiprības klase 10.9). Starpbalstu 

šķērsplaukti pēc izlīmeņošanas tiek piemetināti starpbalstu pagarinājumiem atbilstoši 

11. attēlā redzamajai shēmai; 

2.3.6. rites kariešu atbalsta sliedes montāža; 

Par rites kariešu atbalsta sliedi PROJEKTĀ tiek piedāvāts izmantot rūpnieciski ražotu 

"Comunello 375G" liekta profila sliedi (skat. 16. attēlu). Stiprināšana pie nesošās sijas ar 

tērauda skrūvēm M10×30 DIN6914 (materiāla stiprības klase 10.9), stiprināšanas solis 

300 mm. Visas skrūves tiek kontrētas pret atskrūvēšanaos. 

  
16. attēls. Atbalsta sliede". 

2.3.7. rites kariešu montāža; 

Atbilstoši PROJEKTAM tiek izmantotas piecas rūpnieciski ražotas "Comunello 375G" 

rites karietes (skat. 17. attēlu). Karietes tiek simetriski izvietotas pa vārtu vērtnes 

piebūvējamās daļas augšējā profila garumu. Savienošanas veidu piedāvā IZPILDĪTĀJS. 

 
17. attēls. Rites kariete. 
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2.3.8. rites kariešu noslodzes un vārtu iekārtā stāvokļa regulēšana; 

Regulēšanas darbu tehnoloģija atkarīga no IZPILDĪTĀJA piedāvātā kariešu un vārtu 

savienošanas veida. 

2.3.9. vārtu piebūvējamās augšējās konstrukcijas dekoratīvo lokšņu izgatavošana, 

pretkorozijas apstrāde, krāsošana; 

No karsti velmētas 3 mm biezas S235 markas tērauda loksnes tiek izgatavotas četras 

iekšpagalma puses dekoratīvās nosegplāksnes atbilstoši 18. attēlā parādītajiem izmēriem. 

Vārtu ārējās plaknes dekoratīvo nosegplāksni izgatavo no 3 mm biezas alumīnija loksnes 

atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.3.1. punktā demontētās plāksnes paraugam (skat. 

12. attēlu); 

 
18. attēls. Vārtu piebūvētās daļas iekšpuses nosegplāksnes. 

2.3.10. vārtu dekoratīvo lokšņu montāža. 

Loksnes tiek stiprinātas simetriski pa lokšņu perimetru ar soli 250 mm. Stiprināšanai 

izmantot M 5 × 16 nerūsējošā terauda skrūves ar gremdgalviņu. Atbilstoši esošajam vārtu 

ārējo dekoratīvo plākšņu montāžas paraugam 19. attēlā parādīts augšējo dekoratīvo 

plākšņu salaiduma mezgls. 

 
19. attēls. Ārējo dekoratīvo plākšņu salaiduma mezgls. 

2.4. Piedziņas bloka remonts: 

2.4.1. piedziņas bloka un apakšējo balsta kariešu demontāža;  

2.4.2. apakšējo balsta kariešu rullīšu un gultņu nomaiņa; 

2.4.3. piedziņas bloka reduktora blīvslēgu nomaiņa; 

2.4.4. piedziņas bloka reduktora eļļas nomaiņa; 

2.4.5. piedziņas bloka un apakšējo balsta kariešu montāža, regulēšana.  

Vārtiem atrodoties iekārtā stāvoklī, apakšējās balsta karietes vertikālu slodzi neuzņem un 

nodrošina tikai vārtu apakšējās malas fiksēšanu pret pārvietošanos horizontālajā plaknē 

perpendikulāri kustības virzienam. Apakšējās balsta karietes vertikālā virzienā pilnībā 

tiek slogotas, veicot augšējo rites kariešu remontu vai nomaiņu. Piedziņas bloka reduktora 

zobrata un ķēdes sazobes spriegojumam ir jānodrošina vienmērīgs griezes moments visos 

vārtu vērtnes kustības posmos. 

2.5. Automātikas un drošības kontroles elementi: 

2.5.1. gala slēdžu uzstādīšana, regulēšana; 

2.5.2. magnētisko kustības devēju uzstādīšana, regulēšana; 

2.5.3. fotodevēju darbības pārbaude, regulēšana; 



19 

 

2.5.4. gumijas pretsaspiešanas devēju pārbaude, regulēšana. 

2.6. Montāžas darbu un vārtu darbības pārbaude:  

2.6.1. uzstādīto mezglu montāžas kvalitātes,  stiprinājumu, dekoratīvās apdares pārbaude, 

atklāto defektu novēršana; 

2.6.1. vārtu kustības paralēluma pārbaude. Ja nepieciešams, regulēšana; 

2.6.2. vārtu kustības pie atslēgta piedziņas bloka rites pretestības pārbaude. Ja 

nepieciešams, regulēšana; 

2.6.3. vārtu darbības pārbaude automātiskā režīmā. Ja nepieciešams, regulēšana; 

2.6.4. vārtu darbības pārbaude drošības elementu nostrādes režīmā. Ja nepieciešams, 

regulēšana. 

3. DARBA VEIKŠANAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

3.1. Pārbūves darbi ir izpildāmi atbilstoši nolikuma 5. pielikumā dotajam PROJEKTAM. 

Izmaiņas mezglu risinājumos un izmēros realizējamas tikai pēc saskaņošanas ar 

PROJEKTA autoru. Visus izmērus, kas nepieciešami darba izpildei, IZPILDĪTĀJS 

precizē uz vietas objektā. 

3.2. Pēc līguma noslēgšanas un IZPILDĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas visi nolikuma 

4. un 5. pielikuma rasējumi var tikt izsniegti paaugstinātas izšķirtspējas pdf formātā. 

3.3. Vārtu piebūvējamās daļas dekoratīvā apšuvuma loksnes ir jāizgatavo atbilstši 

esošajam vārtu apšuvuma metāla lokšņu profilam.  

3.4. Visiem pielietotajiem konstruktīvajiem elementiem ir jāveic pretkorozijas 

aizsardzības apstrāde. Visu elementu krāsojuma tonis atbilstošs esošajam fasādes metāla 

elementu un vārtu krāsojuma tonim.  

3.5. Darbu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā (tālāk tekstā – objektā) IZPILDĪTĀJS veic 

saskaņā ar laika plānu, kuru pirms darba uzsākšanas IZPILDĪTĀJS saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU. Darbu objektā ir iespējams veikt piektdienās no plkst. 16.00 līdz 

plkst. 22.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 

plkst. 20.00.  

Citās dienās atsevišķus darbus objektā drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJU iepriekš 

saskaņotā laikā. Izmaksas, kas rodas sakarā ar darbu organizēšanu ārpus normālā darba 

laika, IZPILDĪTĀJS iekļauj piedāvātajā līgumcenā.  

3.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt darba izpildi objekta pamatfunkciju izpildes 

nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā pagarinot darba izpildes laiku. 
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3. pielikums 

2017. gada ___. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2017/344 

VĀRTU RASĒJUMI 

1. Vārtu kopskats 
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2. Skats uz vārtu konstrukciju no augšas 
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3. Skats uz vārtiem no vārtu piedziņas puses 
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4. pielikums 

2017. gada ___. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2017/344 

VĀRTU PĀRBŪVES PROJEKTS 
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