
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2018. gada 29. novembra sēdes lēmumu, 

R. Jakovļevs  

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/79 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, TĀ DAĻAS UN CPV KODS 

3.1. Latvijas Bankas datu pārraides savienojuma izveide un uzturēšana (tālāk tekstā – 

pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā 

(nolikuma 1. un 2. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 

5. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem. 

3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās 2 (divās) atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 

3.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa "Datu pārraides savienojums Nr. 1"; 

3.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa "Datu pārraides savienojums Nr. 2". 

3.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 64210000-1 "Telefona un datu 

pārraides pakalpojumi". 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks: 

4.1.1.  datu pārraides savienojumu izveido līdz 2019. gada 31. janvārim;  

4.1.2.  datu pārraides savienojuma uzturēšanu nodrošina 3 (trīs) gadus no 2019. gada 

1. februāra. 

4.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas ēkas K. Valdemāra ielā 2A un Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā un Teātra ielā 3, Liepājā. 
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5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām1 iepirkuma priekšmeta daļām. 

Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta. 

5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. detalizēts tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu, t.sk. nolikuma 

1. pielikuma 1.8. un 3.3. punktā noteiktā informācija; 

5.2.2. datu pārraides savienojuma tehniskā dokumentācija, kura ir ar tādu detalizācijas pakāpi, 

lai kopā ar nolikuma 5.2.1. punktā minēto tehnisko piedāvājumu būtu iespēja pārliecināties par 

piedāvātā datu pārraides savienojuma atbilstību prasītajiem parametriem, pilnu datu pārraides 

kanāla fizisko un loģisko ceļu, iesaistītajām datu pārraides iekārtām un to tehniskajiem 

raksturlielumiem; 

5.2.3. pilnībā aizpildīta pretendenta piedāvājuma forma (sk. nolikuma 3. pielikums), ja 

pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1. daļu; 

5.2.4. pilnībā aizpildīta pretendenta piedāvājuma forma (sk. nolikuma 4. pielikums), ja 

pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2. daļu; 

5.2.5. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – saistītā persona), vai 

personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas 

Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, 

ka pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā 

darbība un tas netiek likvidēts; 

5.2.6. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus: 

5.2.6.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;  

5.2.6.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

5.2.6.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju;  

5.2.7. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu. 

5.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – līdz 2018. gada 11. decembra plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no plkst. 8.30 līdz 

plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2018. gada 

11. decembra plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums 

LB/2018/79 "Par datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu"" un norādot pretendenta 

nosaukumu un adresi. 

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc noteiktā termiņa vai nav noformēts atbilstoši 

nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod vai nosūta pretendentam. 

5.5. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

                                                 
1 Atbilstoši nolikumam pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu arī par abām iepirkuma priekšmeta daļām, bet 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tas var iegūt tikai vienā no tām. Sk. nolikuma 6.6. punktu un 1. pielikuma 

1.1. punktu. 
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dzīvesvieta, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt 

pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā 

iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā 

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

5.6. Nolikuma 5.2.5. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

5.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu nolikuma 5.5. punktā noteiktajā 

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE  

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un neizskata pretendenta 

piedāvājumu šādos gadījumos: 

6.1.1. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā vai 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

6.2. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

6.2.1. prasībām, kas izriet no nolikuma 6.1.1. punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības 

dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

6.2.2. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas 

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam, 

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 

5. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

6.3. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.4. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums attiecīgajā iepirkuma 

priekšmeta daļā ir saimnieciski visizdevīgākais. 

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā atzīst 

piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu. 

6.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīst 

piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

6.6.1. datu pārraides savienojumu Nr. 2 nodrošina pretendents, kurš nav izvēlēts par iepirkuma 

priekšmeta 1. daļas uzvarētāju saskaņā ar nolikuma 6.5. punktu; 

6.6.2. datu pārraides savienojums Nr. 2 ir pilnībā gan fiziskā (attālums starp datu pārraides 

savienojuma komunikāciju ceļu ir vismaz 10 metri), gan loģiskā līmenī ir atdalīts no datu 

pārraides savienojuma Nr. 1. 
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6.7. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums kādā no iepirkuma priekšmeta daļām ir 

vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, organizējot izlozi starp attiecīgajiem 

pretendentiem. 

6.8. Ja par iepirkuma uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā atzītais pretendents 

neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta 

iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, 

kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām, un kura 

piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai 

pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 

67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu. 

7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Latvijas Bankas 

interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt 

atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā 

iekļautā informācija. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols 

(tālr. 67022378, e-pasta adrese: Harijs.Ozols@bank.lv). 

7.5. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

7.6. Nolikums uzrakstīts uz 17 (septiņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 

2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 3. pielikums uz 2 (divām) lapām, 4. pielikums uz 2 (divām) 

lapām un 5. pielikums uz 6 (sešām) lapām. 

*     *     * 

file:///C:/Users/KasparsS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/harry/AppData/Local/Microsoft/AppData/Documents%20and%20Settings/AppData/Documents%20and%20Settings/MaijaA/Local%20Settings/AppData/Local/MaijaA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor
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1. pielikums 

2018. gada 29. novembra 

iepirkuma LB/2018/79 nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Vispārīga informācija 

1.1. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt izveidot un uzturēt datu pārraides savienojumu Nr. 1, datu 

pārraides savienojumu Nr. 2 vai abus, bet iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tas var iegūt tikai 

vienā no iepirkuma priekšmeta daļām (t.i., tikai attiecībā uz vienu no datu pārraides 

savienojumiem). Katra datu pārraides savienojuma izveides un uzturēšanas piedāvājumu 

Komisija vērtēs atsevišķi, ņemot vērā, ka šiem datu pārraides savienojumiem jābūt pilnībā 

atdalītiem gan fiziskā, gan loģiskā līmenī un pakalpojuma nodrošinātājiem jābūt atšķirīgiem, 

t.i., vienam un tam pašam pretendentam nevar tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abās 

iepirkuma priekšmeta daļās (sk. arī nolikuma 6.6. punktu). 

1.2. Pretendents nodrošina caurspīdīgus datu pārraides kanālus OSI Layer 2 līmenī. 

1.3. Pasūtītājs izmantos savu IP adresāciju un šifrēs datu pārraides kanālus. 

1.4. Pretendents datu pārraides savienojumā nodrošina vienlaicīgu datu sūtīšanu un saņemšanu 

(full duplex). Visi šajā nolikumā minētie datu pārraides ātrumi ir vienlaicīgai datu sūtīšanai un 

saņemšanai. 

1.5. Pretendents nodrošina datu pārraides savienojuma izmantošanas iespēju visu diennakti 

7 (septiņas) dienas nedēļā. 

1.6. Pretendents nodrošina iespēju pieteikt bojājumus visu diennakti 7 (septiņas) dienas nedēļā. 

1.7. Pretendents nodrošina, ka datu pārraides savienojuma kopējais dīkstāves laiks kalendārā 

mēneša laikā nepārsniedz 6 (sešas) stundas un kalendārā gada laikā nepārsniedz 48 (četrdesmit 

astoņas) stundas, ieskaitot bojājumu novēršanu, t.sk. bojātās aparatūras nomaiņu, katrā 

konkrētajā gadījumā ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā. 

1.8. Pretendents iesniedz datu pārraides savienojuma tehnisko informāciju (fizisko slēgumu 

ceļu, komutāciju mezglus, izmantotās aktīvās iekārtas, iesaistītās infrastruktūras komponentes 

u.tml.).  

1.9. Līguma darbības laikā pretendents izvieto datu pārraides savienojuma darbībai 

nepieciešamo aparatūru pasūtītāja telpās. Izvietotā aparatūra tiek atdota pretendentam pēc 

līguma darbības beigām. 

1.10. Pretendents visas ar datu pārraides savienojuma ierīkošanu un izmantošanu, t.sk. 

aparatūras, datu pārraides līniju, u.c. saistītās izmaksas ietver fiksētā mēneša maksā, neparedzot 

atsevišķu ierīkošanas maksu. 

1.11. Pretendents nodrošina pasūtītājam pieejamu datu pārraides savienojuma izmantošanas un 

pieejamības statistiku un vēsturiskos datus par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem, izmantojot 

interneta pārlūkprogrammu. 
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1.12. Datu pārraides savienojuma shēma 

G
ig

a
bi

t 
E

th
e
rn

e
t

Pakalpojuma sniedzēju tīkli

Datu pārraides 
savienojums 

Nr. 2

Datu pārraides 
savienojums 

Nr. 1

K.Valdemāra 2a

Latvijas 

Bankas 

ugunsmūri

Bezdelīgu 3

Latvijas 

Bankas 

Liepājas 

filiāle
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2. Datu pārraides savienojuma Nr. 1. specifikācija 

2.1. Nolikuma 2. pielikuma 1. adresē ierīko savienojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 

200 Mbit/s. Savienojumam izmanto optiskos kabeļus. Pieslēgumam pasūtītāja aparatūrai 

izmanto Gigabit Ethernet 1000Base-TX full duplex interfeisu. VLAN numerācija ir saskaņojama 

ar pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. 

2.2. Nolikuma 2. pielikuma 3. adresē ierīko savienojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 

200 Mbit/s, kurš loģiski savienots ar nolikuma 2. pielikuma 1. adreses savienojuma punktu. 

Savienojumā neizmanto bezvadu datu pārraidi. Pieslēgumam pasūtītāja aparatūrai izmanto 

Gigabit Ethernet 1000Base-TX full duplex interfeisu. VLAN numerācija ir saskaņojama ar 

pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. 

3. Datu pārraides savienojuma Nr. 2. specifikācija 

3.1. Nolikuma 2. pielikuma 2. adresē ierīko savienojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 

200 Mbit/s. Pieslēgumam pasūtītāja aparatūrai izmanto Gigabit Ethernet 1000Base-TX full 

duplex interfeisu. VLAN numerācija ir saskaņojama ar pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. 

3.2. Nolikuma 2. pielikuma 3. adresē ierīko savienojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 

200 Mbit/s, kurš loģiski savienots ar nolikuma 2. pielikuma 2. adreses savienojuma punktu. 

Pieslēgumam pasūtītāja aparatūrai izmanto Gigabit Ethernet 1000Base-TX full duplex 

interfeisu. VLAN numerācija ir saskaņojam ar pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. 

3.3. Ja izmanto bezvadu datu pārraidi, pretendents iesniedz tādu dokumentu kopijas vai saiti uz 

publiski pieejamu informācijas avotu, kas apliecina, ka pretendents ir saņēmis normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu attiecīgās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju. 
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2. pielikums 

2018. gada 29. novembra 

iepirkuma LB/2018/79 nolikumam 

DATU PĀRRAIDES SAVIENOJUMA PUNKTU ADRESES 

Nr. 

p.k. 

Savienoju-

ma punkts 

Adrese Datu 

pārraides 

savienoju-

ma Nr. 1 

fiziskā 

pieslēguma 

ātrums 

Datu 

pārraides 

savienoju-

ma Nr. 1 

datu 

pārraides 

ātrums 

Datu 

pārraides 

savienoju-

ma Nr. 2 

fiziskā 

pieslēguma 

ātrums 

Datu 

pārraides 

savienoju-

ma Nr. 2 

datu 

pārraides 

ātrums 

1.  Latvijas 

Bankas 

Rīgas filiāle 

Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā 

1 Gbit/s 200 Mbit/s 

— — 

2.  Latvijas 

Banka 

K. Valdemāra 

ielā 2A, Rīgā 
— — 

1 Gbit/s 200 Mbit/s 

3.  Latvijas 

Bankas 

Liepājas 

filiāle 

Teātra ielā 3, 

Liepājā 

1 Gbit/s 200 Mbit/s 1 Gbit/s 200 Mbit/s 
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3. pielikums 

2018. gada 29. novembra 

iepirkuma LB/2018/79 nolikumam 

 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻAI 

"DATU PĀRRAIDES SAVIENOJUMS NR. 1" 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā iepirkuma "Par 

datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/79; 

tālāk tekstā – iepirkums) priekšmeta 1. daļā. 

1. tabula 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par Pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi)  

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u 

iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 

pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma 

nolikumā (norāda nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, juridisko adresi un saistītās 

personas lomu** iepirkuma līguma izpildē) 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcībā, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 

 

Pretendents piedāvā veikt datu pārraides savienojuma Nr. 1 izveidi un uzturēšanu atbilstoši 

iepirkuma "Par datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas 

Nr. LB/2018/79) nolikumā noteiktajām prasībām un par šādu cenu (euro bez PVN): 

 

Datu pārraides savienojums Nr. 1 Maksa mēnesī Mēnešu 

skaits 

Kopējā 

līgumcena 

Datu pārraides savienojums Nr. 1  36  
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Apliecinām, ka: 

1. pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, neatbilst 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā  daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no 

turpmākas dalības iepirkumā gadījumiem; 

2. uz pretendenta piesaistīto saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmajā daļā minētie apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

3. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

4. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām; 

5. piedāvātajā līgumcenā nav iekļautas iepirkuma priekšmeta 2. daļas "Datu pārraides 

savienojums Nr. 2" izmaksas; 

6. piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

2. tabula 

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: _______________ 
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4. pielikums 

2018. gada 29. novembra 

iepirkuma LB/2018/79 nolikumam 

 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻAI 

"DATU PĀRRAIDES SAVIENOJUMS NR. 2" 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā iepirkuma "Par 

datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/79; 

tālāk tekstā – iepirkums) priekšmeta 2. daļā. 

1. tabula 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par Pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi)  

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u 

iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 

pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma 

nolikumā (norāda nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, juridisko adresi un saistītās 

personas lomu** iepirkuma līguma izpildē) 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcībā, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 

 

Pretendents piedāvā veikt datu pārraides savienojuma Nr. 2 izveidi un uzturēšanu atbilstoši 

iepirkuma "Par datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas 

Nr. LB/2018/79) nolikumā noteiktajām prasībām un par šādu cenu (euro bez PVN): 

 

Datu pārraides savienojums Nr. 2 Maksa mēnesī Mēnešu 

skaits 

Kopējā 

līgumcena 

Datu pārraides savienojums Nr. 2  36  
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Apliecinām, ka: 

1. pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, neatbilst 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā  daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no 

turpmākas dalības iepirkumā gadījumiem; 

2. uz pretendenta piesaistīto saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmajā daļā minētie apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

3. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

4. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām; 

5. piedāvātajā līgumcenā nav iekļautas iepirkuma priekšmeta 1. daļas "Datu pārraides 

savienojums Nr. 1" izmaksas; 

6. piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

2. tabula 

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: _______________ 
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5. pielikums 

2018. gada 29. novembra 

iepirkuma LB/2018/79  nolikumam 
 

Rīga 2018. gada ___ . __________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2018/ 

 

Par datu pārraides savienojuma izveidi un uzturēšanu 

Iepirkums LB/2018/79 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) _______________ (pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar _______________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un _______________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) 

_______________ (pārstāvja amats, vārds un uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar 

_______________ (pārstāvības tiesību pamats), 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 PASŪTĪTĀJA datu pārraides 

savienojuma izveidi un uzturēšanu (tālāk tekstā – PAKALPOJUMS) saskaņā ar iepirkuma 

LB/2018/79 nolikumu, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA 

piedāvātajām cenām (LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

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

2.2. Lai īstenotu drošības pasākumus, kas nepieciešami PASŪTĪTĀJA objektu aizsardzībai 

pret fiziskiem apdraudējumiem, IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms 

LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras 

fiziskās personas, kas pildīs LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un 

personas kodu. PASŪTĪTĀJS ievēro spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktos personas datu pārziņa pienākumus. 

Papildu informācija par PASŪTĪTĀJA veikto fizisku personu datu apstrādi un šo datu 

aizsardzību pieejama PASŪTĪTĀJA interneta vietnē www.bank.lv. 

2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot par 

to IZPILDĪTĀJAM. 

2.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu, paziņojot 

par to PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 2.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 
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IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES 

vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā. 

2.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 2.1. vai 2.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar LĪGUMA 2.4. punktu IZPILDĪTĀJA fiziskā persona var pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā neielaist vai no tās izraidīt. 

2.6. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā, tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms LĪGUMA izpildes uzsākšanas PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

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

atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir 

________________________________ (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts). 

3. PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS UZSĀKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS ierīko datu pārraides savienojumu līdz 2019. gada 31. janvārim. 

3.2. Pēc datu pārraides savienojuma ierīkošanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu datu pārraides savienojuma nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc datu pārraides savienojuma nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda datu pārraides savienojuma atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem tā ierīkošanu, parakstot datu pārraides savienojuma nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt datu pārraides savienojuma ierīkošanu. 

3.4. PAKALPOJUMA nodrošināšanas uzsākšanas diena ir diena, kad abpusēji parakstīts datu 

pārraides savienojuma nodošanas un pieņemšanas akts, bet ne ātrāk kā 2019. gada 1. februāris. 

4. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU nodrošina 3 (trīs) gadus no PAKALPOJUMA 

nodrošināšanas uzsākšanas dienas. 

4.2. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieeju PASŪTĪTĀJA telpās uzstādītajai 

IZPILDĪTĀJA aparatūrai, kura nepieciešama PAKALPOJUMA nodrošināšanai, 

PASŪTĪTĀJA darbadienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30. 

4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē datu pārraides savienojuma bojājumu, PASŪTĪTĀJS iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM paziņojumu pa e-pastu ___________. 

4.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka datu pārraides savienojuma kopējais dīkstāves laiks kalendārā 

mēneša laikā nepārsniedz 6 (sešas) stundas un kalendārā gada laikā nepārsniedz 48 (četrdesmit 

astoņas) stundas, ieskaitot bojājumu novēršanu, t.sk. bojātās aparatūras nomaiņu, katrā 

konkrētajā gadījumā ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā. 
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4.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJA pārstāvjiem LĪGUMA izpildei 

nepieciešamo piekļuvi PASŪTĪTĀJA objektiem, kuros izveidots datu pārraides savienojums, 

vai nesniedz LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju, tad LĪGUMA 4.4. punktā minētie 

termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika periodam, kādā PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis piekļuvi 

vai informāciju. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. LĪGUMA summa ir ____ EUR (__________), kas sastāv no kopējās atlīdzības par 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu ____ EUR (__________) un 21% pievienotās vērtības 

nodokļa ____ EUR (__________). 

5.2. Maksa par PAKALPOJUMU mēnesī ir ____ EUR (__________), kas sastāv no ikmēneša 

atlīdzības par PAKALPOJUMA nodrošināšanu ____ EUR (__________) un 21% pievienotās 

vērtības nodokļa ___ EUR (__________). 

5.3. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.2. punktā minēto maksu par 

PAKALPOJUMA sniegšanu iepriekšējā mēnesī 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā nākamā mēneša 10. dienā.  

5.4. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 5.3. punktā 

minēto rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. IZPILDĪTĀJS izsūta 

rēķinu no e-pasta adreses ____________. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

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

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par LĪGUMA 3.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas 

par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA 

summas. 

6.2. Par jebkura LĪGUMA 4.4. punktā noteiktā termiņa pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.01% (vienas simtdaļas procenta) apmērā no LĪGUMA summas 

par katru kavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas. 

6.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem IZPILDĪTĀJAM, vai arī 

IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina 

saņemšanas dienas. 

6.4. Par LĪGUMA 5.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

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

kavētā maksājuma summas. 

6.5. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīga 

IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

6.6. Ja nokavēta kādas LĪGUMĀ noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc 

LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Ja nokavēta 

mailto:rekini@bank.lv
mailto:rekini@lmt.lv
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kādas LĪGUMĀ noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts stundās, līgumsods 

tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. 

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 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. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

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

gadījumus.  

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārsniedz kādu no LĪGUMA 4.4. punktā noteiktajiem termiņiem vairāk 

par 48 (četrdesmit astoņām) stundām; 

9.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process; 

9.1.4. ja līguma izpildes laikā attiecībā uz IZPILDĪTĀJU 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. vai 9.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 
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9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

9.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 9.3. punktu līdz 

datu pārraides savienojuma izveidei vai pirmo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no 

PAKALPOJUMA nodrošināšanas uzsākšanas dienas, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 

līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no LĪGUMA izbeigšanas rezultātā nesamaksātās 

maksas par PAKALPOJUMA nodrošināšanu pirmajos 12 (divpadsmit) mēnešos no 

PAKALPOJUMA nodrošināšanas uzsākšanas dienas. 

9.5. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

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 sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. LĪGUMA 3.3. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs parakstīt arī 

PASŪTĪTĀJA __________ 

11.2. LĪGUMA 4.3. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt PASŪTĪTĀJA 

__________ 

11.3. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA 

saistību izpildei. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.5. LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

11.6. LĪGUMS uzrakstīts uz __ (______) lapām, t.sk., tā 1. pielikums uz ___ (_____) lapām un 

2. pielikums uz ___ (_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI 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. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC kods LACBLV2X. 
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12.2. IZPILDĪTĀJS –  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________ _______________ 

/___________/ /__________/ 

 

2018. gada ___. ____________ 2018. gada ___. ____________ 


