
                                                                                                                 

 

 

Rīgā 2017. gada __. janvārī 

Nr. LB-07/2017/44 

 

Par mācībām Latvijas Bankas darbiniekiem 
(iepirkums LB/2017/5) 

 

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

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2014. 

gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu punktu, 

no vienas puses, un SIA "FP" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās izpilddirektores                 

I. Bogdasarovas personā, kas rīkojas pamatojoties uz 2016. gada 5. janvāra 

komercpilnvaras Nr. 03-05/05.01.2016 pamata, 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, bet IZPILDĪTAJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska 

pasūtījuma sagatavot un semināra formā novadīt sabiedrisko attiecību un komunikāciju 

mācības PASŪTĪTĀJA personālam (tālāk tekstā – Seminārs) saskaņā ar iepirkuma 

LB/2016/3 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums). 

1.2. Seminārs aptver sabiedrisko attiecību un komunikācijas prakses jautājumus: 

publiku identificēšanu, vēstījumu veidošanu, instrumentu izvēli un sintēzi, mediju 

attiecību veidošanu un citus. 

1.3. Semināru skaitu nosaka PASŪTĪTĀJS, nepārsniedzot līguma darbības laikā 

pieļaujamo novadāmo Semināru maksimālo apjomu – 4 (četri) Semināri. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

2.1. Seminārs tiek novadīts PUŠU saskaņotos laikos laika posmā no līguma spēkā 

stāšanās dienas līdz 2017. gada 31. decembrim.  

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz PUŠU saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

3.1. Seminārs tiek novadīts PASŪTĪTĀJA telpās – pēc PASŪTĪTĀJA 

izvēles K. Valdemāra ielā 2A, K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā vai PASŪTĪTĀJA Mācību 

centrā, Poruka prospektā 12, Pumpuros, Jūrmalā. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē 

PASŪTĪTĀJA telpās ievēro PASŪTĪTĀJA noteikto kārtību. 

3.2. Semināra tēmu un ar to saistīto apmācības programmu, kā arī Semināra grupas 

sastāvu PUSES saskaņo pirms Semināra novadīšanas.  

3.3. IZPILDĪTĀJS apņemas Semināru novadīt kvalitatīvi un nodrošināt Semināra 

dalībniekus ar nepieciešamajiem uzskates materiāliem. 

3.4. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar Semināra novadīšanai 

nepieciešamajām telpām un aprīkojumu. 
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3.5. PASŪTĪTĀJS apņemas nevienu no Seminārā izmantotajiem IZPILDĪTĀJA 

materiāliem vai tā daļām nereproducēt ar jebkādiem mehāniskiem, fotogrāfiskiem vai 

elektroniskiem līdzekļiem, nepārraidīt, nepārrakstīt, neuzglabāt elektroniskā veidā vai 

netulkot kādā citā valodā, vai arī nekopēt jebkādā citā veidā publiskai vai privātai 

izmantošanai bez iepriekš saņemtas IZPILDĪTĀJA rakstiskas atļaujas. 

3.6. Ja PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Semināra novadīšanas neiesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt Semināru, tad uzskatāms, ka Seminārs 

novadīts kvalitatīvi un atbilstoši līguma noteikumiem. 

3.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES vienojas par veiktā Semināra 

maksas samazinājumu. 

 

4. SEMINĀRA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Maksa par vienu kvalitatīvi,  termiņā un atbilstoši līguma noteikumiem novadītu 

Semināru ir  EUR 4 235,00 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro), tai skaitā 

atlīdzība par Semināru 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis 735,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit pieci euro).  

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 4.1. punktā minēto maksu par  

katru novadīto Semināru 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā pieņemšanas līguma               

3.6. punktā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas. 

4.3. Ja PUSES ir līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā vienojušās par novadītā Semināra 

maksas samazinājumu, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgā rēķina 

saņemšanas no IZPILDĪTĀJA samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par novadīto Semināru 

saskaņā ar minēto vienošanos. 

4.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

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

uz e-pasta adresi [..]. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā 

darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto e-pasta adresi. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek kavēts PUŠU saskaņotais Semināra norises laiks, 

IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma 4.1. punktā noteiktās maksas par viena Semināra novadīšanu. 

5.2. 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. 

5.3. Par līguma 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk, kā 10% 

(desmit procenti) no kavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir 

noteikts dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā 

dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība 

izpildīta. 

 

6. KONFIDENCIALITĀTE 
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6.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

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

gadījumos. 

6.2. Līguma 6.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

izbeidzas citādi. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

 

7.1. 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 

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

blokādes dēļ (tālāk tekstā – NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI).  

7.2. 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. 

7.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā līgumā noteikto saistību 

izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS 

VARAS APSTĀKĻU darbības laiku. 

7.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar 

izpildīt līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

 

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 Semināru PUŠU saskaņotajā 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. punktu, IZPILDĪTĀJS 

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

saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti 

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. 
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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, 

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

9.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  

 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.2. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.3. Līgums uzrakstīts uzrakstīts uz  (piecām) lapām t.sk. 1. 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 Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. LV 

90000158236. Norēķinu konts [..]. 

11.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "FP", Arsenāla ielā 3-1, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu komercreģistrā ar Nr. 40003354972. Norēķinu konts [..]. 

 

  

PASŪTĪTĀJS 

 

 

_____________________________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

_____________________________ 

R. Jakovļevs 

 

2017. gada ___. janvārī 

 I. Bogdasarova  

 

                             2017. gada ___. janvārī 

  

  

http://lasis2.bank.lv/sites/iepirkumi/usermanual/Wiki%20lapas/STRĪDU%20RISINĀŠANA.%20LĪGUMAM%20PIEMĒROJAMIE%20TIESĪBU%20AKTI.aspx
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1. pielikums 

2017. gada ____. janvāra 

līgumam Nr. LB-07/2017/44 

(iepirkums Nr. LB/2017/5) 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas mācības Latvijas Bankas personālam vienas 

dienas semināru formā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents nodrošina pēc semināra 

tikšanos ar pasniedzēju, lai saņemtu kopsavilkumu par semināra norisi un atgriezenisko 

saiti par prakstisko uzdevumu īstenošanu pēc semināra periodā. 

 

Mācības aptver sabiedrisko attiecību un komunikācijas prakses aktuālos jautājumus un 

metodes ilgtspējīgas komunikācijas stratēģijas izveidei, par ko pretendents tiek 

informēts pirms apmācībām.  

 

Pretendentam mācību tēmas jāpiemēro centrālās bankas vajadzībām, centrālās bankas 

ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem Eirosistēmas ietvaros un, konkrēti, efektīvas 

sabiedrības ekonomikas un finanšu izglītošanas programmas veidošanai mainīgos 

komunikācijas vides apstākļos,  veicinot ilgtspējīgas komunikācijas stratēģijas izveidi.  

 

Pretendentam jānodrošina pasniedzējs ar attiecīgo pieredzi pasūtītāja interesējošo 

apmācību jomā, kurš spēj demonstrēt izpratni par makroekonomiskajām un finanšu 

norisēm visā eiro zonā, vienlaikus saglabājot fokusu uz Latvijas tautsaimniecību un 

finanšu sistēmu, kā arī pasniedzējam jāspēj sagatavot seminārus par atbilstoši 

aktualizētu komunikācijas stratēģiju mainīgajai situācijai eiro zonā un Latvijas 

tautsaimniecībā gan iekšēju, gan ārēju notikumu ietekmē, kā arī par efektīviem veidiem 

sabiedrības un tās grupu izpratnes veidošanai par ekonomikas un finanšu procesiem 

Latvijā kontekstā ar globālajām norisēm. Pasniedzējam jāspēj rast kontakts ar auditoriju 

un jāpiemēro auditorijas zināšanu un pieredzes līmenim atbilstošas mācību metodes. 

 

Veicamo apmācību maksimālais apjoms ir 4 (četri) vienas dienas semināri (ar iespējamo 

pēc semināra tikšanos ar pasniedzēju). Latvijas Banka patur tiesības neizmantot 

norādīto  semināru skaitu pilnā apjomā. 

 

Semināri pēc Latvijas Bankas norādījuma veicami Latvijas Bankā, K. Valdemāra ielā 

2A un K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā vai Latvijas Bankas Mācību centrā, Poruka prospektā 

12, Pumpuros, Jūrmalā. 

 

Darbinieku skaits grupā nepārsniedz piecpadsmit darbiniekus. 


