
Rīgā 2017. gada  ____ . janvārī 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/4 

 

Par Latvijas Bankas interneta vietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi 

(iepirkums LB/2016/132) 

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

R. 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 SIA 

"Digibrand solutions" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Naura Kolāta 

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 atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

norādījumiem un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma LB/2016/132 

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

cenu iepirkumā LB/2016/132 (līguma 2. pielikums): 

1.1.1. izstrādāt dizainu atsevišķām Latvijas Bankas interneta vietņu sadaļām un papildu 

funkcionalitātei (tālāk tekstā – DARBS), DARBU veicot atsevišķās DARBA izpildes 

reizēs; 

1.1.2. veikt atsevišķu digitālo produktu dizaina izstrādi un pielāgošanu (tālāk tekstā – 

Produkta izstrāde); 

1.1.3. veikt interneta vietņu www.makroekonomika.lv, www.bank.lv, monetas.bank.lv 

un www.naudasskola.lv dizaina izmaiņu vai papildināšanas darbus (tālāk tekstā – 

Papilddarbi). 

 

1.2. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz DARBA, 

Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildes rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību 

objektu izmantošanu uz 100 (simts) gadu ilgu termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo 

licenci pilnībā vai daļēji nodot trešajām personām. 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt IZPILDĪTĀJAM  pieprasījumu veikt DARBA un  

Produktu izstrādes izpildi, kā arī Papilddarbu izpildi no līguma spēkā stāšanās dienas līdz                  

2017. gada 31. decembrim. 

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

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA  

3.1. Pirms katras paredzētās DARBA izpildes reizes PASŪTĪTĀJS rīko attiecīgu 

DARBA izpildes sanāksmi, kurā PASŪTĪTĀJS precizē  pasūtītā  DARBA izpildes 

detaļas un PUSES vienojas par precīziem DARBA izpildes termiņiem. PASŪTĪTĀJS ir 

tiesīgs rīkot sanāksmes arī DARBA izpildes laikā, lai uzraudzītu DARBA izpildes 

atbilstību līguma nosacījumiem (tālāk tekstā – sanāksmes).  

 

3.2. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms sanāksmes dienas nosūta 

IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par sanāksmes vietu un laiku un vēlamo DARBA izpildes 
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termiņu uz e-pasta adresi: [..]. IZPILDĪTĀJS nosūta apstiprinājumu par piedalīšanos 

sanāksmē un PASŪTĪTĀJA noteikto DARBA izpildes termiņu. 

 

3.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās DARBA izpildes 

sanāksmēs, saskaņot veicamo DARBA apjomu un detaļas, kā arī sniegt ziņojumu par 

DARBA izpildes gaitu. IZPILDĪTĀJAM ir saistoši PASŪTĪTĀJA pieņemtie lēmumi un 

norādījumi saistībā ar DARBA izpildi. 

 

3.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamo informāciju un 

PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajiem vizuālajiem materiāliem, kas nepieciešami DARBA 

izpildei, 2 (divu) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas. 

Pieprasījumu IZPILDĪTĀJS nosūtīta PASŪTĪTĀJAM elektroniski uz e-pasta adresi: [..].  

 

3.5. IZPILDĪTĀJS pēc katras pasūtītā DARBA izpildes reizes iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

izstrādātu attiecīgā DARBA nodevumu elektroniski uz e-pasta adresi: [..].  

 

3.6. Pasūtītā DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM izstrādātu attiecīgā DARBA nodevumu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

attiecīgā DARBA izpildi līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

 

3.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA attiecīgā DARBA 

nodevuma saņemšanas izvērtē pasūtītā DARBA izpildes atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem to, nosūtot IZPILDĪTĀJAM apstiprinājumu uz e-pasta adresi: [..], vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt attiecīgo DARBA izpildi.  

 

3.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā attiecīgā DARBA izpildes diena ir 

diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM attiecīgā DARBA nodevumu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis DARBA izpildi līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

 

3.9. PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM pieprasījumu par attiecīgā Produkta izstrādi 

un vēlamo tā izpildes termiņu uz e-pasta adresi: [..]. IZPILDĪTĀJS nosūta apstiprinājumu 

PASŪTĪTĀJA noteiktajam Produkta izstrādes izpildes termiņam. 

 

3.10. Par Papilddarbu apjomu, izpildes termiņu un maksu katrā reizē PUSES vienojas 

atsevišķi, sagatavojot  Papilddarbu darba izpildes tāmi (tālāk tekstā – Tāme), kurā norāda 

attiecīgo Papilddarbu apjomu, tā izpildes termiņu un maksu par Papilddarbu izpildi, kas 

tiek aprēķināta atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvātajam attiecīgas Papilddarbu stundas 

izcenojumam (līguma 2. pielikums). IZPILDĪTĀJS uzsāk attiecīgi pasūtīto Papilddarbu 

izpildi tikai pēc attiecīgās Papilddarbu Tāmes abpusējas parakstīšanas. 

 

3.11. IZPILDĪTĀJS iesniedz un PASŪTĪTĀJS pieņem Produktu izstrādes un 

Papilddarbus analoģiski līguma 3.5. – 3.8. punktā noteiktajai kārtībai. 

4. MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Maksa par katru pasūtītā DARBA vai Produkta izstrādes izpildes reizi tiek noteikta 

saskaņā ar finanšu piedāvājumā (līguma 2. pielikums) noteikto izcenojumu. 

4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par attiecīgi pasūtītā DARBA vai 

Produkta izstrādes izpildi, tai piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgi pasūtītā DARBA vai Produkta izstrādes 

pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 
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4.3. Tāmē noteikto maksu par pasūtīto Papilddarbu izpildes pakalpojumu, tai piemērojot 

spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 

(desmit) darbadienu laikā pēc Tāmē noteikto Papilddarbu pieņemšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

 

4.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, nosūtot tos 

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. Par jebkura līguma 3.1., 3.2. vai 3.9. punktā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņotā 

izpildes termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% 

(piecas desmitdaļas procenta) no maksas par attiecīgi kavētā DARBA vai Produkta 

izstrādes izpildi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no maksas par attiecīgi kavētā pasūtītā DARBA vai Produkta izstrādes izpildi.  

 

5.2. Par katru reizi, kad IZPILDĪTĀJS nav ieradies uz sanāksmi, par kuru ticis informēts 

līgumā noteiktajā kārtībā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

20 (divdesmit) euro apmērā. 

 

5.3. Par Tāmē noteiktā termiņa kavēšanu IZPILDĪTĀJS par katru nokavēto kalendāro 

dienu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no 

kopējās attiecīgajā Tāmē noteiktās maksas par Papilddarbu izpildi, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no kopējās attiecīgajā Tāmē noteiktās maksas par Papilddarbu 

izpildi. 

 

5.4. Ja IZPILDĪTĀJS DARBA, Produktu izstrādes vai Papilddarbu izpildes rezultātā 

radītos autortiesību vai blakustiesību objektus vai atsevišķas to daļas bez PASŪTĪTĀJA 

rakstiskas piekrišanas nodod izmantošanai trešajām personām, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 200 (divsimts) euro apmērā par katru šādu gadījumu. 

 

5.5. 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. 

 

5.6. Par līguma 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) no kavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

no kavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

saņemšanas dienas. 

 

5.7. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsodu aprēķina par periodu, 

kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

 

6. AUTORTIESĪBAS  
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6.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz visiem DARBA, 

Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildes rezultātā radītajiem autortiesību un 

blakustiesību objektiem. 

 

6.2. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 1.2., 6.1. 

un 6.3. – 6.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir 

ieguvis atbilstošas tiesības no visiem DARBA, Produktu izstrādes un Papilddarbu 

rezultātā radīto vai izmantoto autortiesību un blakustiesību objektu subjektiem. 

IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus par 

jebkuriem autortiesību vai blakustiesību subjektu prasījumiem saistībā ar DARBA, 

Produktu izstrādes vai Papilddarbu izpildes rezultātā radīto vai izmantoto autortiesību vai 

blakustiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. Par 

DARBA, Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildes ietvaros izmantojamo autortiesību 

un blakustiesību objektu, kurus atbilstoši līguma vai Tāmes noteikumiem nodrošina 

PASŪTĪTĀJS, izmantošanas tiesību esamību atbild PASŪTĪTĀJS. 

 

6.3. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt DARBA, Produktu izstrādes un 

Papilddarbu izpildes rezultātā radītajos autortiesību un blakustiesību objektos jebkādus 

pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU, 

ievērojot nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJA pārveidojumu, grozījumu vai papildinājumu 

publiskošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS netiek identificēts kā attiecīgā darba autors. 

 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot DARBA, Produktu izstrādes un Papilddarbu 

izpildes rezultātā radītos autortiesību un blakustiesību objektus neierobežotas reizes 

Latvijā un citās valstīs, t.sk. tieši vai netieši, īslaicīgi vai patstāvīgi tos reproducēt, 

publiskot vai padarīt pieejamus sabiedrībai un izmantot atbilstoši saviem ieskatiem, t.sk. 

izvietojot dažādās interneta vietnēs un citviet tīmeklī. 

 

6.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi DARBA, Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildē 

izmantoto autortiesību un blakustiesību objektu, izņemot tos objektus, kurus atbilstoši 

līguma vai Tāmes noteikumiem nodrošina PASŪTĪTĀJS, subjekti ir nodevuši tiesības 

ievietot attiecīgos autortiesību un blakustiesību objektus interneta vietnēs un izmantot 

visos šajā līgumā paredzētajos gadījumos, nemaksājot par to papildu atlīdzību autoriem 

vai blakustiesību subjektiem.  

 

6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības DARBA, Produktu 

izstrādes un Papilddarbu izpildes rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu 

aizsardzībai to nelikumīgas un neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

 

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

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar DARBA, Produktu 

izstrādes un Papilddarbu  izpildi ir izstrādājis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

 

6.8. Veicot DARBU, Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildi, IZPILDĪTĀJS izmanto 

tikai licencētu vai citādi likumīgi iegūtu programmatūru. Ja kāda trešā persona ceļ prasību 

par autortiesību pārkāpumu pret PASŪTĪTĀJU par līguma izpildes ietvaros izmantoto 

programmatūru, IZPILDĪTĀJS uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret 

PASŪTĪTĀJU un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus šādas prasības rezultātā radušos 

zaudējumus.  

 

6.9. Līguma 1.2. un 6.1. – 6.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas 

no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 
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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. 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 nevar 

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 par to paziņo 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. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 

PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, neatlīdzinot 

nekādus zaudējumus un rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI. 

 

9.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 

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

gadījumos: 

9.2.1. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtota brīdinājuma IZPILDĪTĀJS neņem vērā 

PASŪTĪTĀJA lēmumus vai norādījumus attiecībā uz DARBA izpildi vai IZPILDĪTĀJS 

2 (divas) reizes nav ieradies uz sanāksmi; 

9.2.2. ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

DARBA, Produkta izstrādes vai Papilddarba izpildi; 

9.2.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē kādu no līguma 3.1., 3.2. vai 3.9. punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņoto vai Tāmē noteikto termiņu vairāk kā par 7 (septiņām) kalendārajām dienām; 

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

 

9.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.2.1., 9.2.2. vai  

9.2.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas samaksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2000 (divi tūkstoši) euro apmērā. 
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10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. izpildīt līguma 3.1., 3.2.,  3.4. un 3.9. punktā minētās darbības – PASŪTĪTĀJA 

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenais 

interneta portāla redaktors; 

11.1.2. parakstīt DARBA, Produkta izstrādes vai Papilddarbu nodošanas un pieņemšanas 

aktu, iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBA, Produkta izstrādes 

vai Papilddarbu izpildi, kā arī veikt līguma 3.10. punktā minētās darbības  – 

PASŪTĪTĀJA Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs vai viņa 

vietnieks. 

 

11.2. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir PASŪTĪTĀJA Starptautisko 

attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenā interneta portāla 

redaktore [..].  

 

11.3. Līgums izpildē IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir [..].  

 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

11.5. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

11.6. Līgums uzrakstīts uz 13 (trīspadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 

un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236, konts Latvijas Bankā [..]. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Digibrand solutions", juridiskā adrese Lāčplēša iela 10-2, 

Rīga, LV-1010, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas Nr. 40103750129, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40103750129. 

Norēķinu konts [..], SWIFT kods [..]. 
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PASŪTĪTĀJS  

(Personiskais paraksts) 
 

R. Jakovļevs 

2017. gada __. ___________ 

IZPILDĪTĀJS  

(Personiskais paraksts) 

                        N. Kolāts 

                   2017. gada __. _________ 
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1. pielikums 

līgumam Nr. LB-07/2017/4 

(iepirkums Nr. LB/2016/132) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Latvijas Bankai ir šādas interneta vietnes: galvenā interneta vietne www.bank.lv ar 

monētu sadaļu monetas.bank.lv un monētu rezervācijas sistēmu 

rezervetmonetu.bank.lv, tautsaimniecības analīzei veltīta interneta vietne 

www.makroekonomika.lv un www.macroeconomics.lv un izglītotības vietne 

www.naudasskola.lv. Visas interneta vietnes ir responsīvas. 

 

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma un atbilstoši pasūtītāja norādījumiem izpildītājs noteiktām 

interneta vietnes sadaļām un funkcionalitātēm atvasina no jau esošās vietnes dizaina 

pielāgotus vizuālos risinājumus (DARBS), kā arī veic citu digitālo produktu un to 

dizaina izstrādes darbus (Produktu izstrāde) un interneta vietņu dizaina izmaiņu vai 

papildināšanas  darbus (Papilddarbi).  

 

3. Plānoto DARBU, Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildes paredzamais laika 

grafiks: 

1. tabula 

Nr. 

p.k. 

Paredzamais 

laiks 

Vietne Paredzamais 

pasākums 

Piezīmes par 

dizainu 

1. Janvāris bank.lv Izstrādāt Latvijas 

valsts un Latvijas 

Bankas simtgadei 

veltītās interneta 

vietnes dizainu 

(DARBS, tehniskās 

specifikācijas 4.1. 

punkts) 

Jauns, 

responsīvais, 

nepieciešams 

UX 

2. Janvāris naudasskola.lv Attēlu/foto galerijas 

dizaina izstrāde, kas 

paredzētu līdz 100 

attēlu pārskatīšanu 

(DARBS) 

Jauns, 

responsīvais, 

nepieciešams 

UX 

3. Februāris bank.lv un 

Latvijas valsts 

un Latvijas 

Bankas 

simtgadei 

veltītā 

interneta vietne 

Izstrādāt simtgadei 

veltītās interaktīvās 

laikajoslas dizainu 

(DARBS, tehniskās 

specifikācijas 4.2. 

punkts) 

Jauns 

4. Februāris bank.lv Aptaujas "Latvijas 

gada monēta" 

balsojuma anketas 

adaptācija 2016. gada 

konkursam 

(Papilddarbi) 

Pārveide 

5. Marts naudasskola.lv Apmeklētāju centra 

"Naudas pasaule" 

Pārveide, 

responsīvais, 

http://www.bank.lv/
http://www.makroekonomika.lv/
http://www.macroeconomics.lv/
http://www.naudasskola.lv/
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Nr. 

p.k. 

Paredzamais 

laiks 

Vietne Paredzamais 

pasākums 

Piezīmes par 

dizainu 

sadaļas Apmeklējuma 

pieteikums" pārveide 

(DARBS, tehniskās 

specifikācijas 4.3. 

punkts) 

 

nepieciešams 

UX 

6. Marts bank.lv Izkrītošās izvēlnes 

pārveide. (DARBS, 

tehniskās 

specifikācijas 4.4. 

punkts) 

Pārveide, UX 

7. Aprīlis naudasskola.lv Apmeklētāju centra 

"Naudas pasaule" 

sadaļas "Ekspozīcija" 

pārveide (DARBS, 

tehniskās 

specifikācijas 4.5. 

punkts) 

Pārveide 

8. Aprīlis bank.lv Banknošu un 

apgrozības monētu 

skatu  dizaina izstrāde 

(Papilddarbi) 

Jauns 

9. Maijs bank.lv Kontaktu 

sadaļas/raksta dizaina 

pārveide, uzlabojot tā 

lietojamību. 

(Papilddarbi) 

Pārveide, 

nepieciešams 

UX 

10. Jūnijs-jūlijs naudasskola.lv Sadaļas "Skolotāju 

istaba"/ Mācību 

materiāli pilnveide, 

pielāgojot to ērtākai 

visu materiālu 

pārskatīšanai un 

konkrētā materiāla 

meklēšanai 

(Papilddarbi) 

Pārveide 

11. Septembris-

oktobris 

naudasskola.lv Dizaina darbi saistībā 

ar konkursu 

skolēniem: 

reģistrācijas formas un 

konkursa jautājumu 

"anketas" dizaina 

pilnveide (Papilddarbi) 

Pārveide 

12. Septembris-

oktobris 

bank.lv Meklētāja skata 

dizaina pārveide 

(Papilddarbi) 

Pārveide 
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Nr. 

p.k. 

Paredzamais 

laiks 

Vietne Paredzamais 

pasākums 

Piezīmes par 

dizainu 

13. Visu līguma 

darbības laiku 

 Baneru izstrāde un to 

pielāgošana lietošanai 

interneta vietnēs, 

sociālajos tīklos pēc 

pasūtītītāja 

pieprasījuma (Produkta 

izstrāde, JPG, PNG vai 

GIF formātos) 

Jauns 

14. Visu līguma 

darbības laiku 

 Tematisko monētu 

kartīšu izgatavošana 

jaunajām Latvijas 

Bankas kolekcijas un 2 

eiro piemiņas 

monētām, attēlojot 

monētas aversu un 

reversu uz monētas 

tēmai pieskaņota fona 

(Produkta izstrāde). 

Jauns 

 

4. Plānotā DARBA apraksts: 

4.1. Latvijas valsts un Latvijas Bankas simtgadei paredzēta atsevišķa mikrovietne, 

kurā atspoguļoti būtiskākie vēstures notikumi un pasākumi svinēšanas ietvaros. 

Dizains sastāv no 2 šabloniem – ieejas skata un raksta skata.  

4.1.1. Ieejas skatā obligātais saturs: īss vēstījums par vietnes mērķi, navigācija 

(paredzamas 3-4 apakšsadaļas), aktualitātes (teksts + attēls), vieta baneriem, 

kā arī interaktīvā laika josla. Ieejas skatā ievietojams arī Latvijas Bankas 

izveidotais svētku logo.  

4.1.2. Raksta skata obligātais saturs: nosaukums, trīs līmeņu virsraksti, 

publicēšanas datums. Raksta skatā jābūt skaidri iestrādātiem teksta 

pieturpunktiem – ievaddtekstam (līdam), citātiem, attēliem (video) vai citiem 

vizuāliem elementiem, kas atvieglo tā uztveramību. 

4.1.3. Dizaina izstrāde norādei uz mikrovietni no pārējo Latvijas Bankas 

interneta vietņu sākumskata. 

4.2. Interaktīvā laika josla paredzēta, lai atspoguļotu būtiskākos notikumus Latvijas 

valsts un Latvijas Bankas 100 gadu vēsturē. Josla sastāv no: laikrindas, īsa 

notikuma apraksta un vizuālā materiāla (foto, attēls, video). Nepieciešams arī  

paplašinātā raksta skats, kurš atveras no īsajā notikuma aprakstā ievietotās saites. 

Laikrindas un īsā apraksta piemēru sk. Austrijas Centrālās bankas interneta vietnē 

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/200-jahr-jubilaeum/interaktive-zeitleiste.html  

4.3. Apmeklētāju centra "Naudas pasaule" sadaļas "Apmeklējuma pieteikums" 

pārveide paredz jau izstrādāto pieteikuma skata dizainu pielāgot jaunām 

reģistrācijas funkcionālām atspoguļošanas prasībām, kā arī izstrādāt šīs 

pieteikuma formas responsīvo dizainu, lai lietotājiem būtu iespēja pieteikties 

apmeklējumam arī no planšetdatoriem un mobilajiem tālruņiem. 

4.4. Latvijas Bankas interneta vietnes izkrītošās izvēlnes dizaina pārveide, uzlabojot 

tās lietojamību un pārskatāmību, kā arī atvēlot vietu izceltajai ziņai/sadaļai ar 

vizuālā elementa ievietošanu. Piemēri: Eiropas centrālās bankas, Norvēģijas un 

Kanādas centrālo banku interneta vietņu izvēlnes. 

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/200-jahr-jubilaeum/interaktive-zeitleiste.html
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4.5. Apmeklētāju centra "Naudas pasaule" sadaļas "Ekspozīcija" pārveide atbilstoši 

pārveidotajai ekspozīcijai, paredzot centra shēmu/karti, ekspozīcijas attēlu un 

panorāmskatu ievietošanu. Attēlus un panorāmskatus nodrošina pasūtītājs. 

 

5. DARBA izpildes kārtība un pamatprincipi: 

5.1. Pirms katra DARBA veikšanas pasūtītājs un izpildītājs saskaņo detalizētu 

DARBA uzdevumu, kurā vienojas par izpildes termiņiem, starpnodevumiem, 

interneta vietņu lietojamības speciālista piesaistes nepieciešamību un 

iesniedzamo versiju skaitu (līdz 3 versijām); 

5.2. Izstrādātajam interneta vietnes dizainam jābūt responsīvam. 

5.3. Izstrādātajam dizainam jābūt stilistiski atbilstošam un saskanīgam ar interneta 

vietnes esošo dizainu. 

5.4. Interneta vietnes dizainā jāievēro labas lietojamības principi. 

5.5. Iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt tehniski realizējamiem attiecīgās interneta 

vietnes satura vadības sistēmā (Drupal 7 un 8 vai Joomla) 

5.6. Izstrādātos dizainus izpildītājs pasūtītājam iesniedz grafiskā faila (.jpg) un 

Photoshop (.PSD) vai Adobe Illustrator (.AI) formātos, savukārt ikonu failus 

jāiesniedz Scalable Vector Graphics (.SVG) formātā. 

5.7. Izstrādāto dizainu un tā variantus vēlams prezentēt, izmantojot kādu no internetā 

pieejamiem dizaina prezentācijas rīkiem, piemēram, invis.io. 

5.8. Dizaina izstrādē vajadzības gadījumā pasūtītājs var nodrošināt no foto krātuves 

www.shutterstock.com jau iegādātos ~ 1000 attēlus un vajadzības gadījumā 

iegādāties papildus.  
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2. pielikums 

līgumam Nr. LB-07/2017/4 

(iepirkums Nr. LB/2016/132) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

SIA "Digibrand solutions" 

______________________________________________________________________ 

 

piedāvā veikt Latvijas Bankas interneta vietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi 

atbilstoši iepirkuma LB/2016/132 "Par Latvijas Bankas interneta vietņu un digitālo 

produktu dizaina izstrādi" noteikumos noteiktajām prasībām par šādu cenu: 

 

Nr.p.k. Nosaukums    

1. Dizaina darbi (DARBS) Viena DARBA 

izpilde/produkta 

izstrādes cena 

(EUR bez PVN) 

 

A 

Skaits* 

 

 

 

 

B 

Cena 

(EUR bez 

PVN) 

 

 

AxB=C 

1.1. Latvijas valsts un Latvijas 

Bankas simtgadei veltītās 

interneta vietnes dizains 

(tehniskās specifikācijas 3. 

punkta tabulas 1. punkts  un 

4.1. punkts) 

[..] 1 [..] 

1.2. Latvijas valsts un Latvijas 

Bankas simtgadei veltītās 

interaktīvās laikjoslas 

dizains (tehniskās 

specifikācijas 3. punkta 

tabulas 3. punkts  un 4.2. 

punkts) 

[..] 1 [..] 

1.3.  Izkrītošās izvēlnes dizains 

(tehniskās specifikācijas 3. 

punkta tabulas 6. punkts  un  

4.4. punkts) 

[..] 1 [..] 

1.4. Attēlu/fotogrāfiju galerijas 

dizains (tehniskās 

specifikācijas 3. punkta 

tabulas 2. punkts) 

[..] 1 [..] 

1.5. Apmeklētāju centra 

reģistrācijas sistēmas 

dizains (tehniskās 

specifikācijas 3. punkta 

tabulas 5. punkts  un  4.3. 

punkts) 

[..] 1 [..] 

1.6. Apmeklētāju centra 

Ekspozīcijas sadaļas dizains 

(tehniskās specifikācijas 3. 

punkta tabulas 7. punkts  un 

4.5. punkts) 

[..] 1 [..] 
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2. Digitālie produkti 

(Produktu izstrāde) 

   

2.1. Banera izstrāde (tehniskās 

specifikācijas 3. punkta 

tabulas 13. punkts) 

[..] 10 [..] 

2.2. Banera pielāgošana 

(tehniskās specifikācijas 3. 

punkta tabulas 13. punkts) 

[..] 20 [..] 

2.3. Tematiskās monētu kartītes 

izstrāde (tehniskās 

specifikācijas 3. punkta 

tabulas 14. punkts) 

[..] 10 [..] 

3. Papilddarbi Vienas darba 

stundas 

izcenojums 

(EUR/h bez 

PVN)** 

Stundu 

skaits* 
 

3.1. Papilddarbi (tehniskās 

specifikācijas 3. punkta 

tabulas 4., 8.-12. punkts) 

[..] 200 [..] 

Pavisam kopā 

(1.1.(C)+1.2.(C)+1.3.(C)+1.4.(C)+1.5.(C)+1.6.(C)+2.1.(C)+2.2.(C)+2.3.

(C)+ 3.1.(C); EUR bez PVN) 

8410 

 
* DARBA, Produktu izstrāde un stundu skaits norādīts tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas 

nolūkā. Pasūtītājs negarantē šāda apjoma DARBA, Produktu izstrādes un Papilddarbu izpildes pakalpojuma 

pasūtīšanu līguma izpildes laikā. 
** Konkrētais izcenojums piemērojams neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu skaita. 

Izcenojumā ir ietverti visi izdevumi, kas izpildītājam var rasties papilddarbu pakalpojuma sniegšanas 

nodrošināšanai. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma "Par Latvijas Bankas interneta vietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi" 

(iepirkums LB/2016/132) noteikumos norādītajām prasībām.  

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 

priekšmetā paredzēto saistību izpildi, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli. 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts_______________________  

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats ______________________________ 

Datums ___________________________ 

 


