
 

 

 

 

 

 

Rīgā 2018. gada ___. janvārī 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2018/55 

 

Par SIA "LETA" elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšanu 
(iepirkums Nr. LB/2018/7) 

 

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

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

29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, 

un SIA "LETA" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) biznesa klientu vadītājas Sintijas Sproģes 

personā, kas darbojas saskaņā ar 01.03.2017. pilnvaru Nr. 25/4.1/17, no otras puses (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 sniegt PASŪTĪTĀJAM 

SIA "LETA" elektroniskos informācijas pakalpojumus (tālāk tekstā – informatīvie 

materiāli), nodrošinot visiem PASŪTĪTĀJA darbiniekiem nepārtrauktu tiešsaistes pieeju 

informatīvajiem materiāliem saskaņā ar iepirkuma Nr. LB/2018/7 nolikumu, tehnisko 

specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (līguma 

2. pielikums), kā arī nodrošinot, lai informatīvos materiālus varētu lietot vienlaikus no 

visām PASŪTĪTĀJA darbstacijām (tālāk tekstā viss kopā – pakalpojums). 

 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

 

2.1. IZPILDĪTĀJS sniedz pakalpojumu no 2018. gada 1. februāra līdz 2019. gada 

31. janvārim. 

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

saistību izpildei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

3.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot informatīvos materiālus, norādot IZPILDĪTĀJU kā 

informācijas avotu. 

3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas nekavējoties nosūtīt IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz  

e-pasta adresi [..], ja nav saņemts kāds no informatīvajiem materiāliem vai kā citādi netiek 

nodrošināta pakalpojuma sniegšana. 

3.3. PUSES iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu atzīst par līguma noteikumiem 

atbilstošu, ja PASŪTĪTĀJS līdz attiecīgajam mēnesim sekojošā mēneša 5. datumam 

IZPILDĪTĀJAM nav iesniedzis rakstisku pretenziju par informatīvo materiālu 

nesaņemšanas vai citiem pakalpojuma nenodrošināšanas gadījumiem. 
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3.4. PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas gadījumā PUSES vienojas par līguma summas 

un attiecīgu mēneša maksas par pakalpojuma sniegšanu attiecīgajā mēnesī samazinājumu 

IZPILDĪTĀJA neizpildīto vai pienācīgi neizpildīto līguma saistību apjomā. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma summa ir 23,522.40 EUR (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit divi 

euro un četrdesmit centu), t.sk. atlīdzība par pakalpojuma sniegšanu 19,440.00 EUR 

(deviņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 0 centi) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis 4,082.40 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit divi euro un četrdesmit centu). 

4.2. Mēneša maksa par pakalpojuma sniegšanu ir 1,960.20 EUR (viens tūkstotis deviņi 

simti sešdesmit euro un divdesmit centu), t.sk. mēneša atlīdzība par pakalpojuma 

sniegšanu 1,620.00 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro un 0 centi) un 21% 

pievienotās vērtības nodoklis 340.20 EUR (trīs simti četrdesmit euro un divdesmit centu). 

4.3. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par 

iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu 

PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt 

PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. 

Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā 

nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto e-pasta adresi. 

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS nav līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā iesniedzis 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku pretenziju, PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM līguma 

4.2. punktā norādīto mēneša maksu par pakalpojuma sniegšanu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas. 

4.5. Ja PUSES līguma 3.4. punktā noteiktajā kārtībā vienojušās par attiecīgā mēneša 

maksas par pakalpojuma sniegšanu samazinājumu, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc attiecīgās vienošanās noslēgšanas pārskaita IZPILDĪTĀJAM maksu 

par pakalpojuma sniegšanu attiecīgajā mēnesī saskaņā ar minēto vienošanos. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par līguma 4.4. vai 4.5. punktā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

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

nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no nokavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.2. Par tehniskajā specifikācijā norādītā rīta preses apskata (līguma 1. pielikuma 

1. punkts) sniegšanas termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no piedāvājumā (līguma 

2. pielikums) noteiktās rīta preses apskata mēneša maksas par katru reizi, kad nokavēts 

attiecīgais rīta preses apskata sniegšanas termiņš.  

5.3. Par jebkura cita tehniskajā specifikācijā norādītā informācijas apskata (līguma 

1. pielikuma 5., 6., 7. vai 8. punkts) sniegšanas termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvājumā (līguma 

2. pielikums) noteiktās attiecīgā informācijas apskata mēneša maksas par katru reizi, kad 

nokavēts attiecīgā informācijas apskata sniegšanas termiņš.  

5.4. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJAM tiek pārtraukta pieeja pakalpojumam 

vai kādai tā daļai ilgāk nekā 6 (sešas) stundas, IZPILDĪTĀJS par katru šādu reizi maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no piedāvājumā 

(līguma 2. pielikums) noteiktās attiecīgā pakalpojuma, kuram tikusi pārtraukta pieeja, 

mēneša maksas. 
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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. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA  

 

6.1. 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).  

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

 

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. 

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. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

8.1.1. ja IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 3 (trīs) reizes neievēro līgumā noteiktās saistības; 

8.1.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. 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. 

8.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.  

8.4. PUSES līdz līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus par pienācīgā kvalitātē 

un termiņā sniegto pakalpojumu. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 
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izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

9.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.2. Līguma pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

10.3. Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 

2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros. Pēc līguma parakstīšanas viens 

eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet otrs – IZPILDĪTĀJAM. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

11.1. 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. 

11.2. IZPILDĪTĀJS: SIA "LETA" Marijas ielā 2, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003229349 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40003229349. 

Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts)  

 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts)  

 

   

  

 

2018. gada _____. janvārī 

 

 

2018. gada _____. janvārī 
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1. pielikums 

2018. gada __. janvāra 

līgumam Nr. LB-07/2018/55  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

SIA "LETA" elektronisko informācijas pakalpojumu saraksts 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojums Pakalpojuma sniegšana 

1. Rīta preses apskats Tiešsaistes režīmā katru darbadienu 

2. LETA ziņas Tiešsaistes režīmā katru dienu 

3. Arhīvs, datubāzes Tiešsaistes režīmā katru dienu 

4. Nozares 

– Būvniecība un nekustamais īpašums 

– Enerģētika 

– Finanšu pakalpojumi 

– IT, telekomunikācijas 

– Likumdošana 

– Makroekonomika 

– Mediji, PR, poligrāfija, reklāma 

– Naftas produkti un degviela 

– Rūpniecība 

– Tirdzniecība un pakalpojumi 

– Transports un pārvadājumi 

– Naftas produkti un degviela 

Tiešsaistes režīmā katru dienu 

5. Apdrošināšanas tirgus apskats Tiešsaistes režīmā 1 × mēnesī 

6. Banku apskats Tiešsaistes režīmā 1 × mēnesī 

7. Banku finansiālie rādītāji Tiešsaistes režīmā 1 × mēnesī 

8. Latvijas ekonomikas biļetens Tiešsaistes režīmā 1 × mēnesī 

9. Interfax in English 

– Interfax News & Business  

Interfax Report 

– Banking & Finance 

Tiešsaistes režīmā katru dienu 
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2. pielikums 

2018. gada __. janvāra 

līgumam Nr. LB-07/2018/55  

 

SIA "LETA" piedāvāto elektronisko informācijas pakalpojumu maksa 

 
Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa (euro; 

bez PVN) 

1. Rīta preses apskats  

2. LETA ziņas  

3. Arhīvs, datubāzes  

4. Nozares 

– Būvniecība un nekustamais īpašums 

– Enerģētika 

– Finanšu pakalpojumi 

– IT, telekomunikācijas 

– Likumdošana 

– Makroekonomika 

– Mediji, PR, poligrāfija, reklāma 

– Naftas produkti un degviela 

– Rūpniecība 

– Tirdzniecība un pakalpojumi 

– Transports un pārvadājumi 

– Naftas produkti un degviela 

 

5. Apdrošināšanas tirgus apskats  

6. Banku apskats  

7. Banku finansiālie rādītāji  

8. Latvijas ekonomikas biļetens  

9. Interfax in English 

–  Interfax News & Business  

Interfax Report 

– Banking & Finance 

 

Kopā mēneša maksa (euro; bez PVN) 1,620.00 

Kopā līgumcena (12 mēnešu kopējā maksa; euro; bez PVN)) 19,440.00 

 


