
Rīgā 2017. gada ___. septembrī                                                                                                      

  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/421 

 

Par ventilācijas sistēmu tīrīšanu  
(iepirkums LB/2017/65) 

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

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89.  punktu, no 

vienas puses, un SIA "VEGA 1 serviss" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes 

priekšsēdētāja Alda Pīlēna personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras 

puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz 

šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt ventilācijas sistēmu tīrīšanu 

(tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, saskaņā ar 

iepirkuma LB/2017/65 nolikumu un līguma pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un 

izmaksu aprēķinu. 

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 izpildes ietvaros veikto 

tīrīšanas lūciņu ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma atpakaļmontāžas darbu 

kvalitātes uzturēšanu. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. DARBU veic 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

2.2. DARBA izpildes ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūciņu ierīkošanas un ventilācijas 

sistēmas posma atpakaļmontāžas darbiem IZPILDĪTĀJS nodrošina kvalitātes uzturēšanu 

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 PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) 

darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 
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3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, rakstiski paziņojot par 

to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko 

personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai, ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā, izņemot svētku dienas. 

3.7. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

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

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievērotu darba aizsardzību reglamentējošos 

tiesību aktus. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

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

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā un visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. 

IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

ir IZPILDĪTĀJA [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]).  

3.9. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt speciālistu, par kuriem IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2017/65 nolikuma prasībām, 

nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 62. panta nosacījumiem. 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. PASŪTĪTĀJS pēc vajadzības rīko DARBA izpildes apspriedes. IZPILDĪTĀJA 

pienākums ir tajās piedalīties. IZPILDĪTĀJAM pēc nepieciešamības ir tiesības ierosināt 

PASŪTĪTĀJAM sasaukt DARBA izpildes apspriedi. 

4.2. 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. 

4.3. Pēc DARBA izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo 

dokumentāciju par DARBA izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai 

PASŪTĪTĀJAM. 

4.4. 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. 

4.5. Saskaņojot DARBA izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 
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4.5.1. galējā līguma summa, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām DARBA 

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

(desmit procentiem) lielāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

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

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.5.3. 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; 

4.5.4. 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. 

4.6. Pēc DARBA pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

4.7. PASŪTĪTĀJS 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda veiktā DARBA atbilstību līguma noteikumiem 

un to pieņem, parakstot DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā 

PASŪTĪTĀJS konstatē DARBA izpildes trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt DARBA izpildi. 

4.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš DARBA trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

4.9. DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir veicis DARBA izpildi un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 4.7. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4.10. 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 4.7. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5. DARBA KVALITĀTES UZTURĒŠANA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS 

KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē trūkumu vai defektu DARBA izpildes 

ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūciņu ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma 

atpakaļmontāžas darbiem (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas 

dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 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. 

5.3. Pēc paziņojumā minētā 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 tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

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

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 
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5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos 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 nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā 

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

uzdot novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS 

samaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

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 defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

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

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitātes uzturēšanu 

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 nodrošināšanas saistības paliek spēkā 

līdz to pilnīgai izpildei  

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 25,768.46 EUR (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

astoņi euro un 46 centi), tajā skaitā atlīdzība par līguma saistību izpildi 21,296.25 EUR 

(divdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit seši euro un 25 centi) un pievienotās 

vērtības nodoklis (21%) 4,472.21 EUR (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro 

un 21 cents).  

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 pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma samaksā IZPILDĪTĀJAM par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī pabeigto DARBU šādā kārtībā:  

6.3.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izmaksu aprēķinu un atbilstošu rēķinu par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī pabeigto DARBU; 

6.3.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pārbauda līguma 6.3.1. punktā 

minētajā izmaksu aprēķinā norādīto pabeigtā DARBA atbilstību līguma noteikumiem un 

pieņem iepriekšējā kalendārajā mēnesī pabeigto DARBU, rakstiski apstiprinot izmaksu 

aprēķinu, un samaksā atbilstošo rēķinu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt pabeigto DARBU. 

6.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma 

summu, atskaitot saskaņā ar līguma 6.3.2. punktu samaksātās summas par iepriekš 

pabeigto DARBU, ja tādas iepriekš samaksātas, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

DARBA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un 

objekta atbrīvošanas. 

6.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz rēķinus PASŪTĪTĀJAM elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta 

adresi rekini@bank.lv. Rēķini tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darbadienā pēc to 

nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

mailto:rekini@bank.lv
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7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, vai 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. Par līguma 5.6. punktā minētā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas 

par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

kavētā maksājuma summas. 

7.3. 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. 

7.4. Par līguma 6.3.2. vai 6.4. 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 procentus) no 

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina 

saņemšanas dienas. 

7.5. Ja nokavēts kāds 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. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes pienākuma.  

7.7. 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. 

7.8. 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. 

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).  
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9.2. 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. 

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 pašvaldības 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. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk kā 2 (divas) 

kalendārās nedēļas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.9. punkta noteikumus; 

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 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusējo atkāpšanos 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 4.1. punkta noteikumus un parakstīt līguma 

5.1. punktā minēto paziņojumu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas 

vadītājs; 

12.1.2. parakstīt līguma  4.7. punktā minēto DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu,  

5.4. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, 4.7., 5.4. vai  

6.3.2. punktā minēto motivēto atteikumu, 4.2. punktā minēto DARBA izmaiņu 

pieprasījumu, 4.4. punktā minēto papildu vienošanos pie līguma, apstiprināt līguma 

6.3.2. punktā minēto izmaksu aprēķinu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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12.4. Līgums uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk. tā 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 "VEGA 1 serviss" Dūņu ielā 8, Liepājā, LV-3401, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 42103042049 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV42103042049. Norēķinu konts [..] Nr. [..],  BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2017. gada ____. septembrī 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2017. gada ___. septembrī 
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Pielikums 

2017. gada ___. septembra 

līgumam Nr. LB-07/2017/421 

(iepirkums LB/2017/65) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

1.1. Ēkai K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, gaisa ventilāciju nodrošina 2012. gadā izbūvētas 

ventilācijas sistēmas (tālāk tekstā – VS), kas sastāv no piecām gaisa sagatavošanas iekārtu 

pieplūdes un nosūces sistēmām un sešām gaisa nosūces sistēmām. 

1.2. VS tehniskie dati:  

Apzīmējums Iekārta Apkalpošanas zona 

Ražība 

pieplūdē 

(m3/h) 

Ražība nosūcē 

(m3/h) 

PN-1 
gaisa sagatavošanas 

iekārta 
pagrabs un 1. stāvs 3200 2845 

PN-3 
gaisa sagatavošanas 

iekārta 
1., 2. un 3. stāvs 10700 10400 

PN-4 
gaisa sagatavošanas 

iekārta 
2., 2.5. un 3. stāvs 11650 10710 

PN-5 
gaisa sagatavošanas 

iekārta 

konferenču zāle 

3. stāvā 
5000 5000 

PN-6 
gaisa sagatavošanas 

iekārta 

apspriežu telpas 

3. stāvā 
2350 2350 

N-8 nosūces ventilators 
WC pagrabā, 1., 2. 

un 3. stāvā 
- 1145 

N-9 nosūces ventilators WC 1., 2. un 3. stāvā - 600 

N-10 virtuves tvaika nosūce virtuve 1. stāvā - 700 

N-11 virtuves tvaika nosūce virtuve 1. stāvā - 700 

N-12 virtuves tvaika nosūce virtuve 2. stāvā - 700 

N-13 virtuves tvaika nosūce virtuve 3. stāvā - 700 

1.3. VS sastāv no cinkotā skārda gaisa vadiem, trokšņu slāpētājiem, droseļvārstiem, 

noslēgvārstiem, ugunsdrošības vārstiem, skaņu slāpējošām un gaisa plūsmu regulējošām 

pieslēgumu kārbām, difuzoriem un restēm.  

2. VEICAMO DARBU APRAKSTS 

2.1. Veic tehniskās specifikācijas 1.3. punktā minēto VS iekārtu un ierīču tīrīšanu (tālāk                    

tekstā – DARBS) atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa  noteikumu  

Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām. 

2.2. DARBU veic ārpus Latvijas Bankas (tālāk tekstā – LB) darba laika. LB darba laiks 

– darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no 

plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15). Izmaksas, kas rodas sakarā ar darbu organizēšanu ārpus 

normālā darba laika, IZPILDĪTĀJS iekļauj piedāvātajā līgumcenā. PASŪTĪTĀJS ir 

tiesīgs apturēt darba izpildi objekta pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai, 

nepieciešamības gadījumā pagarinot darba izpildes laiku.  
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2.3. Pirms DARBA uzsākšanas DARBA veikšanas vietā esošos priekšmetus apsedz ar 

aizsargplēvi, kuru noņem pēc DARBA pabeigšanas un veic DARBA vietas sakopšanu. 

Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc DARBA pabeigšanas tos novieto 

atpakaļ iepriekšējās vietās. 

2.4. VS tīrīšanu veic pakāpeniski vienu pēc otras, t.i., nākošās VS tīrīšanu uzsāk tikai tad, 

kad ir pabeigta iepriekšējā. 

2.5. Pirms kārtējās VS sistēmas tīrīšanas uzsākšanas, nosedz konkrētās VS visas gaisa 

pieplūdes vietas telpās, izmantojot EU5 klases gaisa filtrēšanas audumu. Pēc VS gaisa 

pieplūdes daļas iztīrīšanas gaisa filtrēšanas audumu no gaisa pieplūdes vietām noņem 

tikai pēc tam, kad konkrētā VS ir darbojusies vismaz diennakti. 

2.6. VS gaisa pieplūdes daļas tīrīšanu sāk virzienā no gaisa sagatavošanas iekārtas uz 

gaisa pieplūdes vietām telpās, gaisa nosūces daļu – pretējā virzienā. 

2.7. Ja DARBA veikšanai traucē telpu iekārtie griesti, tos demontē un pēc DARBA 

pabeigšanas veic atpakaļmontāžu. Iekārto griestu plākšņu demontāžu un atpakaļmontāžu 

veic, izmantojot tīrus cimdus. Iekārto griestu plākšņu, kā arī pārējā telpas interjera un 

priekšmetu bojājuma (nosmērēšanas vai deformācijas) gadījumā, kas radies DARBA 

izpildītāja dēļ, bojājuma novēršanu veic DARBA izpildītājs par saviem līdzekļiem. 

2.8. VS aprīkota ar tīrīšanas lūciņām. Ja kādam VS posmam nav iespējams piekļūt, 

izmantojot esošās tīrīšanas lūciņas, IZPILDĪTĀJS ierīko jaunu tīrīšanas lūciņu vai veic šī 

posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu. VS demontāžu veic tādā apjomā, lai līdz 

nākošās LB darba dienas sākumam ir iespējams veikt demontētā posma tīrīšanu, 

atpakaļmontāžu un DARBA vietas sakopšanu. 

2.9. LB darba laikā DARBA veikšanas vietai jābūt sakoptai, demontētiem un 

pārvietotiem priekšmetiem jābūt savās iepriekšējās vietās, VS jābūt darba kārtībā un 

jānodrošina ēkas ventilācija. 
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DARBA IZMAKSU APRĒĶINA TABULA – TĀME   

                                                                                                          (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

er
iā

li
 

M
eh

ān
is

m
i 

S
u
m

m
a 

1. Ventilācijas sistēmas PN-1 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2. Ventilācijas sistēmas PN-3 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. Ventilācijas sistēmas PN-4 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4. Ventilācijas sistēmas PN-5 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

5. Ventilācijas sistēmas PN-6 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

6. Ventilācijas sistēmas N-8 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

7. Ventilācijas sistēmas N-9 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

8. Ventilācijas sistēmas N-10 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

9. Ventilācijas sistēmas N-11 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

10. Ventilācijas sistēmas N-12 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

11. Ventilācijas sistēmas N-13 tīrīšana kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

12. Jaunas tīrīšanas lūciņas ierīkošana kpl. 30 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

13. 
Ventilācijas sistēmas posma demontāža 

un atpakaļmontāža 
kpl. 10 

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

Kopā: 
 

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

Transporta izdevumi: [..]% 
 

[..] 

Tiešās izmaksas kopā: 
 

[..] 

Virsizdevumi: [..]% 
 

[..] 

Plānotie uzkrājumi: [..]% 
 

[..] 

Darba devāja sociālās apdrošināšanas 

iemaksas: 

23.59%  
[..] 

Kopā cena bez PVN:  21,296.25 

 


