
Rīgā 2019. gada ___. martā   

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2019/103 

Par plastmasas plombu izgatavošanu un piegādi 
(iepirkums LB/2019/6) 

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 "MODUS TETRA" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes 

locekļa Artura Ašenkampfa personā, kas darbojas 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 PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt 100 000 (viens simts 

tūkstošu) brūnu (bēšu) un 100 000 (viens simts tūkstošu) baltu plastmasas plombu (tālāk 

tekstā – PRECE) izgatavošanu un piegādi PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, 

saskaņā ar iepirkuma LB/2019/6 nolikumu, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) 

un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu (līguma 2. pielikums).  

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS veic piegādātās PRECES kvalitātes 

nodrošināšanu. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM līdz 2019. gada 1. jūnijam. 

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

saistību izpildei. 

3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA  

3.1. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

3.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI vai, ja PRECEI konstatēti 

trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

3.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas 

un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, 

ja PRECEI konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 

3.4. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādes attaisnojuma dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 3.2. punktā 
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noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES piegādes diena 

ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus 

un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 3.3. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē PRECES trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

– defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS iesniedz 

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums). 

4.3. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

termiņā, veicot PRECES, kurai konstatēts defekts, nomaiņu pret kvalitatīvu PRECI. 

4.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

4.5. 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 PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

4.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc atkārtota defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tā 

novēršanu, parakstot atkārtoti iesniegto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas 

aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

4.7. PRECES defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis 

PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādīto defektu, piegādājot nomainīto PRECI 

PASŪTĪTĀJAM, un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta 

novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 4.5. punktā noteiktajai kārtībai. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā PRECES defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir 

novērsis PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos trūkumus, piegādājot nomainīto PRECI 

PASŪTĪTĀJAM, un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta 

novēršanu līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

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

PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 23,716.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti 

sešpadsmit euro) t.sk. atlīdzība par PRECI 19,600.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši 
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simti euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 4,116.00 EUR (četri tūkstoši viens 

simts sešpadsmit euro). 

5.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas saistīti ar PRECES 

izgatavošanu, piegādi un garantijas laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās 

cēlonis nav PRECES nepareiza ekspluatācija vai glabāšana, novēršanu, t.sk. normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļi u.c. izdevumi. 

5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PRECES pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par līguma 2.1. vai 4.3. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 4.3. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas. 

6.2. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

6.3. Par līguma 5.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

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

maksājuma summas par katru nokavēto darbadienu, bet kopā ne vairāk kā 10%  (desmit 

procentu) apmērā no kavētā maksājama summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.4. 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. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumos. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA  

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

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

gadījumos: 

9.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.3. punktā noteikto termiņu, t.sk. līguma 

4.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās 

dienas; 

9.1.2. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process; 

9.1.3. ja līguma izpildes laikā attiecībā uz PIEGĀDĀTĀJU vai citu Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktu personu ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. punktu, 

PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu 

saņemšanas.  

9.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

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, 

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

10.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. parakstīt līguma 3.1. punktā minēto PRECES piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas saimniecības vadītājs vai 

Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs;  

11.1.2. saskaņot līguma 4.3. punktā minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs; 

11.1.3. parakstīt līguma 3.3. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, 3.3., 4.5. un 

4.6. punktā minēto atteikumu, līguma 4.5. un 4.6. punktā minēto defekta novēršanas 

nodošanas un pieņemšanas aktu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

saistību izpildei.  

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

11.4. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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11.5. Līgums uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) 

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

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA. 

12. PUŠU 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. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā  

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

12.2. PIEGĀDĀTĀJS – SIA "MODUS TETRA" K. Barona ielā 88, Rīgā, LV-1001, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003238021 

un reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003238021. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS                                                                                               PIEGĀDĀTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) (Personiskais paraksts) 

2019. gada ___. martā                                                                      2019. gada ___. martā 
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1. pielikums 

2019. gada ___. marta 

 līgumam Nr. LB-07/2019/103 

(iepirkums LB/2019/6) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

1.1. Plastmasas plombas (tālāk tekstā – plombas, skat. fotogrāfijas) paredzētas banknošu 

konteineru noplombēšanai. Plombas izgatavojamas gaiši brūnā (bēšā) un baltā krāsā. 

1.2. Piegādājamo plombu daudzums ir 200 000 (divi simti tūkstoši) gab., t.i., 

100 000 (viens simts tūkstoši) gab. baltas krāsas un 100 000 (viens simts tūkstoši) gab. 

gaiši brūnas (bēšas) krāsas plombas. 

1.3. Plombas augšējās virsmas spīduma pakāpe nodrošina kvalitatīvu svītrkoda 

nolasīšanu. Plombas ir noturīgas pret triecieniem un saplēšanu, kā arī pret dažādiem 

šķidrumiem (piemēram, smērvielām un eļļām). 

1.4. Plombas augšpusē uzdrukāts svītrkods un tam atbilstošs svītrkoda atšifrējums burtu 

un ciparu veidā (tālāk tekstā abi kopā – svītrkods). Svītrkoda krāsa – melna. Svītrkods ir 

noturīgs pret berzi un ir ūdensizturīgs. Svītrkoda atšifrējums (128. tips) sastāv no 

18 (astoņpadsmit) burtiem un cipariem. Divi pēdējie cipari ir kontrolskaitlis, kuru 

aprēķina ar īpašu algoritmu (sk. nolikuma 1. pielikuma 3. punktu). 

1.5. Plomba izgatavota tā, lai to pēc aizvēršanas nav iespējams atvērt nesabojājot.  

2. PLOMBU MATERIĀLS UN IZMĒRI 

2.1. Materiāls – necaurspīdīga plastmasa (analoģiska paraugam). 

2.2. Gabarītizmēri (garums × platums) – 90 mm × 65 mm. Pārējie izmēri – analoģiski 

paraugam. 

3. SVĪTRKODA SASTĀDĪŠANAS METODIKA 

3.1. Katrs svītrkods ir unikāls, kurš sastāv no 18 (astoņpadsmit) zīmju burtu un ciparu 

kombinācijas: 

3.1.1. Baltas krāsas plombu svītrkods – LV010012xxxxxxxxyy, kur: 

3.1.1.1. xxxxxxxx – ciparu kombinācija no 00800001 līdz 00900000; 

3.1.1.2. yy – kontrolskaitlis, ko aprēķina, izmantojot formulu (sk. tehniskās specifikācijas 

3.2. punktu);  
3.1.2. Gaiši brūnas (bēšas) krāsas plombu svītrkods – LV010012xxxxxxxxyy, kur: 

3.1.2.1. xxxxxxxx – ciparu kombinācija no 00900001 līdz 01000000; 

3.1.2.2. yy – kontrolskaitlis, ko aprēķina, izmantojot algoritmu (sk. tehniskās 

specifikācijas 3.2. punktu); 

3.2. Kontrolskaitļa aprēķināšanas algoritms 

3.2.1. Lai aprēķinātu katra svītrkoda kontrolskaitli, par pamatu tiek ņemts tā paša 

svītrkoda skaitlis, kurš sastāv no svītrkoda pirmajiem 14 cipariem. Minētais skaitlis tiek 

dalīts ar skaitli 97 veselos skaitļos, iegūstot dalījuma rezultātu un atlikumu. Kontrolskaitli 

iegūst no skaitļa 97 atņemot atlikumu. Gadījumā, ja kontrolskaitlis ir mazāks par desmit, 

tad pirms šī skaitļa jāievieto "0", piemēram – 07.  

3.2.2. Kontrolskaitļa aprēķina piemērs: 

LV01004700000001?? 

01004700000001:97=10357731958 atlikums 75 
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97-75=22 

Kontrolskaitlis ir 22 

Pilns svītrkods – LV0100470000000122 

3.2.3. Ja kontrolskaitļa aprēķinam izmanto Microsoft Excel programmu, lieto šādu 

formulu – 97- (A1-(INT(A1/97)*97)), kur šūnā A1 ieraksta svītrkodu bez pirmajiem 

diviem burtiem un pēdējiem diviem kontrolskaitļa cipariem. Ja aprēķina rezultātā 

kontrolskaitlis ir mazāks par 10, pirms šī skaitļa jāievieto "0", piemēram – 07. 

Plombas fotogrāfijas. 
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2. pielikums 

2019. gada ___. marta 

līgumam Nr. LB-07/2019/103 

(iepirkums LB/2019/6) 

[..] 
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