
Rīgā 2017. gada ____. _______________ 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/82 

 

Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi  
(Iepirkums Nr. LB/2017/16) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Kases un naudas apgrozības pārvaldes 

vadītāja vietnieka Viļņa Kepes personā, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no 

vienas puses, un Krišs Salmanis (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), 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 izstrādāt vismaz 2 (divus) 

PASŪTĪTĀJA rīkotā Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltītas 2 euro piemiņas monētas 

(tālāk tekstā – monēta) valsts puses dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādes slēgtā 

konkursa nolikuma (apstiprināts ar Latvijas Bankas valdes 2017. gada 26. janvāra 

rīkojumu Nr. 1429/7; tālāk tekstā – slēgtā konkursa nolikums) prasībām atbilstošus 

monētas valsts puses dizaina (grafiskā risinājuma) priekšlikumus (tālāk tekstā – DARBS). 

 

2. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM DARBU K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, līdz 

2017. gada 7. marta plkst. 12.00. 

2.2. DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

DARBU un IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

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

akta saņemšanas pārbauda DARBA atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem 

DARBU, parakstot DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja DARBAM 

konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt.  

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

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM DARBU un IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā 

kārtībā.  

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. LĪGUMA summa (autoratlīdzība; ar ienākuma nodokli netiek aplikti 40% no 

LĪGUMA summas) ir 600.00 EUR (seši simti euro). LĪGUMA summā iekļauti visi 

IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar LĪGUMA saistību izpildi, t.sk. atlīdzība par 

LĪGUMA 6. punktā minētās izņēmuma licences piešķiršanu un mantisko tiesību 

nodošanu.  
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3.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, veicot 

pārskaitījumu uz LĪGUMA 10.2. punktā norādīto IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu un 

ieturot nodokļus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

 

4.1. Par LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā 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) apmērā no 

LĪGUMA summas. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu 

laikā no attiecīgā PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā 

PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

4.2. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā 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) apmērā 

no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas dienas. 

4.3. 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. 

4.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja 

IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk nekā 7 (septiņas) 

kalendārās dienas. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

 

5.1. 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). 

5.2. 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. 

5.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību 

izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS 

VARAS APSTĀKĻU darbības laiku. 

5.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar 

izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

 

6. AUTORTIESĪBAS UZ DARBU 

 

6.1. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci uz DARBU uz 100 (viens 

simts) gadu ilgu termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo licenci pilnībā vai daļēji nodot 

trešām personām, t.sk. Lietuvos bankas un Eesti Pank. 



3 

 

6.2. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas autora mantiskās tiesības uz DARBU, 

t.sk. tiesības DARBU vai tā daļu: 

6.2.1. izmantot monētu un ar tām saistīto vizuālo materiālu (piemēram, bukletu, dažādu 

veidu iepakojuma, informatīvo materiālu, grāmatu, publikāciju u.c.) izgatavošanā; 

6.2.2. reproducēt jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem, t.sk. bez IZPILDĪTĀJA 

piekrišanas mainot DARBĀ norādīto monētas izlaišanas gadu vai veicot citas nebūtiskas 

DARBA pārmaiņas, kuru nepieciešamība konstatēta monētu izgatavošanas procesā; 

6.2.3. publiskot, publicēt, eksponēt un izplatīt jebkādā veidā, formā (gan DARBA 

oriģinālu, gan tā kopijas) un ar jebkādiem līdzekļiem; 

6.2.4. izmantot neierobežotas reizes gan Latvijā, gan ārpus tās. 

6.3. IZPILDĪTĀJA mantiskās tiesības IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM ar 

tiesībām tās pārdošanas, iznomāšanas, aizdevuma vai jebkādā citā veidā nodot trešām 

personām, t.sk. Lietuvos bankas un Eesti Pank.  

6.4. IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka, ja IZPILDĪTĀJA izstrādātais DARBS tiks izmantots 

monētas izgatavošanā: 

6.4.1. IZPILDĪTĀJS noslēgs ar PASŪTĪTĀJU slēgtā konkursa nolikuma nosacījumiem 

un Latvijas Bankas iepirkuma komisijas apstiprinātā līguma projekta prasībām atbilstošu 

papildu līgumu par DARBA pilnīgu izstrādi un sagatavošanu ģipša modeļu veidošanai; 

6.4.2. DARBAM atbilstošu monētas ģipša modeļa izstrādi var veikt cits autors, un par to 

IZPILDĪTĀJS nekāda veida atlīdzību nesaņem; 

6.4.3. IZPILDĪTĀJS piekrīt bez atlīdzības veikt pārmaiņas DARBĀ, ja saskaņā ar 

procedūru, kas noteikta Eiropas Savienības Padomes 2014. gada 24. jūnija Regulā 

Nr. 729/2014 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem 

datiem (pārstrādāta redakcija), dalībvalsts vai Eiropas Komisija paudīs pamatotu 

viedokli, kāpēc tā iebilst pret monētas grafiskā risinājuma (dizaina) projektu.  

6.5. Pēc IZPILDĪTĀJA atļaujas saņemšanas PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izdarīt DARBĀ 

jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus. IZPILDĪTĀJS atļauj 

PASŪTĪTĀJAM veikt LĪGUMA 6.2.2. punktā minētās DARBA pārmaiņas, par to 

iepriekš neinformējot IZPILDĪTĀJU un nesaņemot atsevišķu IZPILDĪTĀJA piekrišanu. 

6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības DARBA aizsardzībai 

tā nelikumīgas un neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA piekrišanas, 

neveicot nekādas pārmaiņas, lietot un izmantot visus materiālus, kurus IZPILDĪTĀJS ir 

izstrādājis DARBA izpildes laikā. 

6.8. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot LĪGUMA 6.1.–

6.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir ieguvis 

atbilstošas tiesības no visiem LĪGUMA izpildes ietvaros radīto un izmantoto autortiesību 

objektu autoriem, kā arī ka trešo personu autortiesības netiek pārkāptas ar LĪGUMA 

noslēgšanu un tā izpildi. Ja kāda trešā persona ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu 

pret PASŪTĪTĀJU par IZPILDĪTĀJA izveidoto DARBU, IZPILDĪTĀJS uzņemas visu 

atbildību par trešās personas prasību pret PASŪTĪTĀJU un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM 

visus zaudējumus. 

6.9. LĪGUMA 6.1.–6.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi. 

 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, kas nav publiski 

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

gadījumus. 
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7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā nenoteiktu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

 

8. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

8.1. 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. 

8.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

9.1. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

9.3. LĪGUMS sagatavots uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Pēc LĪGUMA 

abpusējas parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet otrs – 

IZPILDĪTĀJAM. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI 

 

10.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236.  

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

10.2. IZPILDĪTĀJS – Krišs Salmanis, dzīv. [..], personas kods [..]. Norēķinu konts [..]. 

 

IZPILDĪTĀJS nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

 

 

____________________________ 

V. Kepe 

2017. gada ____. ______________ 

IZPILDĪTĀJS  

 

 

 

____________________________ 

K. Salmanis 

2017. gada ____. _____________ 

 

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

