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LĪGUMS 

Nr. LB–07/2019/255 

 

Par centralizētās datu uzglabāšanas un pārvaldīšanas sistēmas piegādi 
Iepirkums LB/2019/23 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Māra Kāļa  

personā, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATAKOM" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās 

valdes priekšsēdētāja Ulda Semeika 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 IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar konkursa LB/2019/23 

nolikumu (tālāk tekstā – nolikums), tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (LĪGUMA 2. pielikums): 

1.1.1. piegādāt PASŪTĪTĀJAM centralizēto datu uzglabāšanas un pārvaldīšanas 

sistēmu (tālāk tekstā – PRECE); 

1.1.2. veikt PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību (tālāk tekstā – apmācības); 

1.1.3. pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma piegādāt PASŪTĪTĀJAM PRECES 

papildu komponentes (tālāk tekstā – PAPILDU PRECE); 

1.1.4. nodrošināt PRECES un PAPILDU PRECES kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu 

(tālāk tekstā – PAKALPOJUMS). 

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 fiziskajai 

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

IZPILDĪTĀJAM. 

2.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu, 
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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, 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 [..]. 

2.8. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

10% (desmit procenti) no LĪGUMA summas vai lielāka, iesaistīšanu līguma izpildē 

tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. 

panta nosacījumiem. 

3. PRECES UN PAPILDU PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

30 (trīsdesmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

3.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS, parakstot PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina 

PRECES saņemšanas faktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja pārbaudes laikā 

PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt PRECI. 

3.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA 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 iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt PRECI. 
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3.5. PRECES piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI 

LĪGUMA 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā 

PRECES piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 

3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.6. PAPILDU PRECES piegāde notiek saskaņā ar LĪGUMA 3.2.–3.5. punktā noteikto 

kārtību 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas no 

PASŪTĪTĀJA,  piegādājot PAPILDU PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā. Vienas PAPILDU PRECES piegādes un tās kvalitātes uzturēšanas cena nedrīkst 

pārsniegt IZPILDĪTĀJA piedāvāto vienas vienības cenu (LĪGUMA 2. pielikums), kā 

arī kopējā maksa, kuru pēc visām LĪGUMA izpildes ietvaros veiktajām PAPILDU 

PRECES piegādēm saņem IZPILDĪTĀJS par PRECES un PAPILDU PRECES piegādi 

un PAKALPOJUMA nodrošināšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 100% (simts 

procentiem) lielāka par LĪGUMA 6.1.1. un 6.1.3. punktā noteikto maksu summu. 

4. APMĀCĪBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina vismaz 4 (četru) PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību 

veikšanu PASŪTĪTĀJA telpās K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 20 (divdesmit) darbadienu 

laikā no PRECES piegādes dienas. 

4.2. Pēc apmācību veikšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS, parakstot 

apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina apmācību saņemšanas 

faktu. 

4.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc apmācību veikšanu apliecinoša 

dokumentu/rēķinu saņemšanas pārbauda veikto apmācību atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem tās, vai, ja pārbaudes laikā tiek konstatēti veikto apmācību 

trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt apmācību veikšanu. 

4.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA konstatētos apmācību trūkumus un 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc apmācību 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda veikto apmācību atbilstību 

LĪGUMA noteikumiem un pieņem apmācības, parakstot apmācību nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

apmācības. 

4.5. Apmācību veikšanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS pabeidzis apmācības un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu 

dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis apmācības LĪGUMA 4.3. punktā 

noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā apmācību veikšanas 

diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību 
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nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis apmācības 

LĪGUMA 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMU 5 (piecus) gadus no PRECES piegādes 

dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

5.2. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš 

PRECES vai PAPILDU PRECES trūkumus un defektus (tālāk tekstā – defekts), par 

kuriem PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM. 

5.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES vai PAPILDU PRECES defektu, 

PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz e-pasta adresi [..]. 

5.4. IZPILDĪTĀJS novērš kritiskos PRECES vai PAPILDU PRECES defektus 

komponentēm (disku masīvu kontrolieri, atmiņa, IO moduļi), kuru bojājuma rezultātā 

tiek būtiski ietekmēta PRECES disku masīvu traucējumnoturība vai ātrdarbība, ne 

vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. 

IZPILDĪTĀJS novērš pārējos PRECES vai PAPILDU PRECES defektus ne vēlāk kā 

1 (vienas) kalendārās dienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. 

5.5. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA 5.4. punktā minētos darbus uz vietas pie 

PASŪTĪTĀJA K. Valdemāra ielā 2A vai Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, vai saņem bojāto 

PRECI vai PAPILDU PRECI vai tās komponentu no PASŪTĪTĀJA un nodod 

PASŪTĪTĀJAM salaboto vai jauno PRECI vai PAPILDU PRECI vai tās komponentu. 

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.4. punktā noteikto termiņu vai neveic 

LĪGUMA 5.4. punktā noteiktos darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu 

izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.7. PAKALPOJUMĀ ietilpst PRECES un PAPILDU PRECES programmatūras 

uzlabojumi, jauninājumi un jaunākās versijas un to piegāde vai pieejamība 

PASŪTĪTĀJAM bez papildu samaksas.  

5.8. Visi darbi, kurus veic IZPILDĪTĀJS un kas nav saistīti ar kritisku bojājumu 

novēršanu, veicami ārpus PASŪTĪTĀJA darba laika, iepriekš vienojoties ar 

PASŪTĪTĀJU. 

6. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. LĪGUMA summa sastāv no: 

6.1.1. maksas par PRECES piegādi [..]; 

6.1.2. maksas par apmācībām [..]; 

6.1.3. maksas par PAKALPOJUMU [..]. 

6.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 6.1.1. punktā minēto maksu 

par PRECES piegādi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un 

PRECES piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas. 
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6.3. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 6.1.2. punktā minēto maksu 

par apmācībām 10 (desmit) darbadienu laikā pēc apmācību pabeigšanas un apmācību 

veikšanu apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas. 

6.4. Maksa par PAKALPOJUMU pusgadā ir [..]. 

6.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM maksu par pasūtītās PAPILDU PRECES 

piegādi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PAPILDU PRECES pieņemšanas un 

PAPILDU PRECES piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas.  

6.6. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 6.4. punktā minēto maksu par 

PAKALPOJUMU un maksu par PAPILDU PRECES kvalitātes uzturēšanu (ja veikta 

PAPILDU PRECES piegāde) iepriekšējā pusgadā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

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

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM šajā LĪGUMA 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. 

6.7. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu, LĪGUMA 

3. pielikuma prasībām atbilstošu LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājumu. 

IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA saistību izpildes 

nodrošinājumu pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas LĪGUMA saistību 

izpildes nodrošinājuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) 

gadu. 

6.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājumu vai 

tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājuma vai tā pagarinājuma saņemšanas. 

6.9. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA saistību izpildes 

nodrošinājumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms pēdējās iesniegtās 

LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājuma daļas termiņa beigām iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA saskaņotu LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājuma 

pagarinājumu. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par LĪGUMA 3.1., 4.1., 5.4. vai 6.9. punktā noteiktā termiņa nokavējumu 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) 

apmērā no LĪGUMA 6.1.1. punktā paredzētās maksas par PRECES piegādi par katru 

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

PRECES piegādi. 

7.2. Par LĪGUMA 3.6. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no paredzētās 

maksas par PAPILDU PRECES piegādi par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no maksas par PAPILDU PRECES piegādi. 
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7.3. 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. 

7.4. Par LĪGUMA 6.2., 6.3. 6.5. vai 6.6. 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. PASŪTĪTĀJAM 

līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts 

par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības 

izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.  

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. 

8.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar 

izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības 

institūcijas izdotu dokumentu. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

noteiktos gadījumus.  

9.2. LĪGUMA 9.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā 

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

vai ja LĪGUMS izbeidzas citādi. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 
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10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 

10 (desmit) kalendārajām dienām; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.1. vai 3.6. punktā noteikto termiņu vairāk 

par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

10.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 

20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

10.1.4. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 6.9. punktā minēto termiņu vairāk par 

30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām; 

10.1.5. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process; 

10.1.6. ja LĪGUMU nav iespējams izpildīt tādēļ, ka 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. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.1.1., 

10.1.2., 10.1.3. vai 10.1.4. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 6.1.1. punktā 

minētās maksas par PRECES piegādi. 

10.3. 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. 

10.4.  Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā 

tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ vai LĪGUMA 10.1.6. punktā 

minētā iemesla dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot 

nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā LĪGUMA saistību izpildes 

nodrošinājumā minēto summu pilnā apjomā. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. 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. 

11.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. LĪGUMA 3.2. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs 

parakstīt un LĪGUMA 5.3. un 5.8. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA darbinieki [..]. 

12.2. LĪGUMA 3.3., 3.4. un 3.6. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA [..]. 
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12.3. LĪGUMA 4.3. un 4.4. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA darbinieki [..]. 

12.4. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai 

LĪGUMA saistību izpildei. 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.6. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

12.7. LĪGUMS uzrakstīts uz 20 (divdesmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) 

lapām, 2. pielikums uz 2 (divām) lapām un 3. pielikums uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

13.1. 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. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "DATAKOM", Vienības gatvē 109, Rīgā, LV-1058, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas Nr. 40103142605 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40103142605. Norēķinu 

konts Luminor Bank AS Latvijas filiāle Nr. [..], BIC NDEALV2X. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

________________ ___________________ 

/M. Kālis/ /U. Semeiks/ 

2019. gada ___. ____________ 2019. gada ___. ____________ 
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LĪGUMA Nr. LB–07/2019/255 

1. PIELIKUMS 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. PRECES KOMPONENTES: 

[..] 

2.  ATBILSTĪBA NOLIKUMA PRASĪBĀM 

2.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES, tās uzstādīšanas darbu, PAPILDU PRECES un 

PAKALPOJUMA atbilstību nolikuma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija" 

noteiktajām prasībām. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES atbilstību šādām zaļā publiskā iepirkuma 

prasībām: 

2.2.1.  datu masīva operatīvā atmiņa ir nomaināma vai papildināma; 

2.2.2. disku nomaiņa notiek bez speciālo instrumentu izmantošanas. 

3. PRECES DISKU VIETAS PAPLAŠINĀŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES disku vietas paplašināšanu ar 1 TB soli, 

atbilstoši PRECES ražotāja norādītajam izmēram uz diska vai dokumentācijā, neņemot 

vērā RAID līmeni un lietojot tādus pašus diskus, kādi jau ir izmantoti sākotnējā 

piedāvājumā. 

3.2. IZPILDĪTĀJS ir ietvēris disku vietas paplašinājuma cenā (LĪGUMA 2. pielikuma 

2. punkta tabula) visu nepieciešamo paplašināšanas veikšanai un disku izmantošanai – 

disku korpusus, kabeļus, licences utt. 

3.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina iespēju paplašināt PRECES disku vietu vismaz par 50%. 

3.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina disku vietas paplašināšanas pakalpojumu visā garantijas 

laikā (LĪGUMA 5.1. punkts). 

4. APMĀCĪBU DARBA UZDEVUMS 

4.1. IZPILDĪTĀJS apmācības veic uz PASŪTĪTĀJAM piegādātās PRECES – 

centralizētās datu uzglabāšanas un pārvaldīšanas sistēmas (tālāk tekstā arī – CDUPS) 

aparatūras un programmatūras – bāzes. 

4.2. Apmācības notiek PASŪTĪTĀJA telpās, un tajās piedalīsies vismaz 4 (četri) 

PASŪTĪTĀJA speciālisti. Visiem apmācāmajiem speciālistiem ir pamatzināšanas par 

CDUPS, VMware vSphere, FC komutatoriem, datortīkla komutatoriem, to uzbūvi, 

funkcionēšanu un izmantojamiem protokoliem. 

4.3. Apmācības veic CDUPS ražotāja pārstāvis vai IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar 

atbilstošu tehnisko vai apmācību kvalifikāciju, kuru apliecinājis CDUPS ražotājs. 

4.4. Apmācības pieļaujamās valodas ir latviešu un angļu. 

4.5. Apmācības pielāgojamas PASŪTĪTĀJA vajadzībām un nolikumā minētajai 

PASŪTĪTĀJA CDUPS videi. 

4.6. Apmācībās paredz: 

4.6.1. VMware VSphere 6.x hostētājserveru un virtuālo mašīnu ieviešanu CDUPS; 
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4.6.2. CDUPS datu masīva konfigurēšanu, t.sk. datu apgabalu izveidi un apkalpošanu, 

masīva darbības parametru uzlabošanu un pārraudzību u.c., atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

konfigurācijai, nodrošinot maksimālu ātrdarbības un pieejamības līmeni; 

4.6.3. Metroklastera risinājuma konfigurēšanu, t.sk. spoguļoto datu sējumu kopu 

izveidi un apkalpošanu, datu replikāciju, optimālo darbības parametru izvēli un 

pārraudzību u.c., atbilstoši PASŪTĪTĀJA konfigurācijai, nodrošinot maksimālu 

ātrdarbības un pieejamības līmeni; 

4.6.4. sistēmas avārijas pārslēgšanās operācijas un scenārijus PASŪTĪTĀJA vidē; 

4.6.5. apmācību FC komutatoru pārvaldībā; 

4.6.6. apmācību par visas piegādātās CDUPS vadības programmatūru. 
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LĪGUMA Nr. LB–07/2019/255 

2. PIELIKUMS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. PRECES UN PAKALPOJUMA CENAS 

Nr.p.k. 

Nosaukums Vienas 

vienības 

cena (euro 

bez PVN)  

Skaits Summa 

(euro bez 

PVN) 

1. Piedāvātais CDUPS risinājums 

(PRECE)1 [..] 1 [..] 

2. Apmācību veikšana [..] 1 [..] 

3. PRECES kvalitātes uzturēšanas 

pakalpojums pusgadā [..] 10 [..] 

Kopā (euro): 293,733.00 

PVN (euro): 61,683.93 

LĪGUMA summa (euro ar PVN): 355,416.93 

1 -  PRECES cena ietver visas piegādes atbilstoši nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 2.1.–

2.4. punktam, kā arī ar PRECES uzstādīšanu saistītos pakalpojumus atbilstoši nolikuma 1. pielikuma 

"Tehniskā specifikācija" 7.9. punktam. 

2. PAPILDU PRECES PIEGĀDES UN KVALITĀTES UZTURĒŠANAS 

PAKALPOJUMA CENAS2 

Nr. 

p.k

. 
Nosaukums 

Vienas 

vienības 

cena (euro 

bez PVN) 

1. Nolikuma 1. pielikuma 4.2. punktā minēto disku 1 TB 

paplašinājums ar identiskiem diskiem kopā ar atbilstošiem 

disku korpusiem, licencēm, kabeļiem un visu citu nepieciešamo 

paplašināšanas veikšanai3 

[..] 

2. Šīs tabulas 1. punktā minētā viena disku paplašinājuma 

kvalitātes uzturēšanas pakalpojums pusgadā4 

[..] 

3. Nolikuma 1. pielikuma 1. punktā minētā Metroklastera 

replikācijas apjoma 1 TiB paplašinājums visam Metroklasterim 

kopā 

[..] 

4. Šīs tabulas 3. punktā minētā viena Metroklastera replikācijas 

apjoma paplašinājuma kvalitātes uzturēšanas pakalpojums 

pusgadā4  

[..] 
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Nr. 

p.k

. 
Nosaukums 

Vienas 

vienības 

cena (euro 

bez PVN) 

5. Nolikuma 1. pielikuma 6. nodaļā minēto FC komutatoru 

aktivizēto portu skaita paplašināšana par 16 (sešpadsmit) 

portiem katram komutatoram, aprīkojot tos ar 32 Gbit/s 50 

mikronu multi-mode optiskajiem moduļiem atbilstoši nolikuma 

1. pielikuma 6.5. un 6.6. punktiem 

[..] 

6. Šīs tabulas 5. punktā minētā viena FC komutatoru 

paplašinājuma kvalitātes uzturēšanas pakalpojums pusgadā4 

[..] 

7. Papildu programmatūra un licences divprocesoru VMware 

vSphere 6.x hostētājservera pieslēgšanai 

[..] 

8. Papildu programmatūras un licenču divprocesoru VMware 

vSphere 6.x hostētājservera pieslēgšanai kvalitātes uzturēšanas 

pakalpojums pusgadā4 

[..] 

9. Papildu programmatūra un licences divprocesoru Windows 

servera pieslēgšanai 

[..] 

10. Papildu programmatūra un licences divprocesoru Windows 

servera pieslēgšanai kvalitātes uzturēšanas pakalpojums 

pusgadā4 

[..] 

2 - PASŪTĪTĀJS negarantē PAPILDU PRECES un tās kvalitātes uzturēšanas pakalpojuma iegādi 

LĪGUMA darbības laikā. 

3 - papildu disku apjoma iegāde katram datu masīvam notiek ar 1 TB soli atbilstoši diska ražotāja 

norādītajam izmēram uz diska vai dokumentācijā un iepriekš PUSĒM vienojoties par konkrēto apjomu, 

lai nodrošinātu optimālu CDUPS darbību. 

4 - ja PASŪTĪTĀJS iegādājas PAPILDU PRECI, tad līdz ar to tiek iegādāts arī PAPILDU PRECES 

kvalitātes uzturēšanas pakalpojums līdz kopējā PRECES kvalitātes uzturēšanas pakalpojuma 5 gadu 

termiņa beigām. 
5 - attiecīgā programmatūra ir iekļauta PRECES komplektācijā un paplašināšanās gadījumā nav 

nepieciešamas papildus izmaksas  
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LĪGUMA Nr. LB–07/2019/255 

3. PIELIKUMS 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI 

 

I. Vispārējās prasības 

 

1. IZPILDĪTĀJS  LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājumu (tālāk tekstā – 

Nodrošinājums) iesniedz PASŪTĪTĀJAM kā bankas garantiju vai apdrošināšanas 

polisi. 

2. IZPILDĪTĀJA iesniegto Nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot šādos 

gadījumos: 

2.1. lai segtu IZPILDĪTĀJA parādu, ja tāds radīsies LĪGUMA saistību nepienācīgas 

izpildes gadījumā, t.sk. līgumsodu, zaudējumus; 

2.2. ja IZPILDĪTĀJS ir izmantojis LĪGUMĀ paredzētās tiesības iesniegt 

Nodrošinājumu pa daļām un nav pagarinājis Nodrošinājumu LĪGUMĀ noteiktajā 

termiņā un kārtībā; 

2.3. ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ. 

3. Nodrošinājuma dokumentā norāda vismaz šādu informāciju: 

3.1. IZPILDĪTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru vai, ja 

IZPILDĪTĀJS ir fiziska persona, vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto 

dzīvesvietas adresi; 

3.2. PASŪTĪTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas 

kodu; 

3.3. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) nosaukumu, juridisko 

adresi un reģistrācijas numuru; 

3.4. tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuras rezultātā 

noslēdzamo LĪGUMU iesniedz Nodrošinājumu, un, ja zināms, attiecīgā LĪGUMA 

numuru, nosaukumu un spēkā stāšanās datumu; 

3.5. Nodrošinājuma summu 12% (divpadsmit procentu) apmērā no IZPILDĪTĀJA 

piedāvātās PRECES piegādes cenas bez PVN, neietverot PRECES kvalitātes 

uzturēšanas cenu (t.i., no LĪGUMA 6.1.1. punktā paredzētās maksas par PRECES 

piegādi); 

3.6. Nodrošinājuma spēkā stāšanās un spēkā esības termiņu – no LĪGUMA spēkā 

stāšanās brīža līdz dienai, kad aprit 4 (četras) nedēļas no LĪGUMĀ noteiktā PRECES 

un PAPILDU PRECES kvalitātes uzturēšanas pakalpojuma termiņa 

(LĪGUMA 5.1. punktā noteiktā garantijas laika) beigām (ja IZPILDĪTĀJS izmanto 

LĪGUMĀ paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa daļām, tad katras atsevišķās 

Nodrošinājuma daļas spēkā esības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu); 

3.7. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) neatsaucamu 

apņemšanos pēc PASŪTĪTĀJA pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā norādīts, ka 

IZPILDĪTĀJS nav izpildījis savas saistības saskaņā ar LĪGUMU, norādot, kādas 

saistības nav izpildītas, izmaksāt PASŪTĪTĀJAM summu Nodrošinājuma summas 
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robežās 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, nepieprasot no 

PASŪTĪTĀJA papildu pierādījumus vai paskaidrojumus; 

3.8. PASŪTĪTĀJA rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Nodrošinājuma summu 

iesniegšanas veidu un kārtību, paredzot iespēju šādu pieprasījumu iesniegt rakstiski, 

elektroniski, noformējot to atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām, vai 

autorizēta SWIFT ziņojuma veidā; 

3.9. Nodrošinājumam piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

(International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication 

No.758) vai tiem līdzvērtīgi pirmā pieprasījuma garantiju noteikumi, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumi, 

Nodrošinājumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti (izņemot 

Civillikumā noteiktās tiesību normas, kuras regulē galvojuma institūtu); 

3.10. prasības un strīdi, kas saistīti ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Tiesas vieta – Rīga, 

Latvija.  

 

4. Par šā pielikuma prasībām neatbilstošu Nodrošinājumu tiks uzskatīts arī tāds 

Nodrošinājums, kurā: 

4.1.  paredzētas IZPILDĪTĀJA tiesības atsaukt Nodrošinājumu vai jebkādas citas 

IZPILDĪTĀJA ierunas tiesības, vai Nodrošinājuma devēja tiesības vai pienākums pirms 

Nodrošinājuma summas izmaksas PASŪTĪTĀJAM izmantot IZPILDĪTĀJA ierunas 

tiesības;  

4.2.  paredzēts, ka PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pirms pieprasījuma iesniegšanas 

Nodrošinājuma devējam brīdināt par to IZPILDĪTĀJU vai pieprasīt IZPILDĪTĀJAM 

Nodrošinājuma summas samaksu; 

4.3.  noteikts pienākums PASŪTĪTĀJA pieprasījumu iesniegt ar kredītiestādes, kas 

sniedz finanšu pakalpojumus PASŪTĪTĀJAM, starpniecību vai pienākums 

pieprasījumam pievienot zvērināta notāra, kredītiestādes, kas sniedz finanšu 

pakalpojumus PASŪTĪTĀJAM, vai jebkuras citas trešās personas apliecinājumu par 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma dokumenta parakstītāja paraksta īstumu vai tiesībām 

parakstīt pieprasījumu. 

 

II. Īpaša prasība attiecībā uz bankas garantiju 

 

5. Bankas garantijas devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura ir saņēmusi tās darbībai 

nepieciešamo licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā. 

 

III. Īpašas prasības attiecībā uz apdrošināšanas polisi 

 

6. Apdrošināšanas polises devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs, kurš saņēmis attiecīgā 

apdrošināšanas veida licenci un ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas 

Republikā. 
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7. Ja Nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tad papildus šā pielikuma 

3. punktā minētajam Nodrošinājuma dokumentos norāda arī: 

7.1.  apdrošināšanas prēmijas summas apmēru, tās samaksas kārtību un termiņus, kā arī 

polises spēkā stāšanās nosacījumus; 

7.2.  šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: 

"Šī garantiju apdrošināšanas līguma ietvaros Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

(International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication 

No.758; tālāk tekstā – Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumi) ir uzskatāmi par 

prioritāriem attiecībā pret Apdrošinātāja apstiprinātajiem_________ [precīzs un 

izsmeļošs apdrošināšanas līgumam piemērojamo apdrošināšanas noteikumu 

uzskaitījums] apdrošināšanas noteikumiem (tālāk tekstā – Apdrošinātāja apstiprinātie 

apdrošināšanas noteikumi), un visos apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu gadījumos 

ir piemērojams šī garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašo nosacījumu __. punktā 

[atsauce uz šā pielikuma 3. punkta 3.7. apakšpunkta prasībām atbilstošo nosacījumu] 

minētais apdrošinājuma summas izmaksas termiņš kopsakarā ar Starptautiskās 

Tirdzniecības palātas noteikumiem. Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas 

noteikumi ir piemērojami tikai tiktāl, cik šī garantiju apdrošināšanas līguma polises 

īpašo noteikumu __. punkts [atsauce uz šā pielikuma 3. punkta prasībām atbilstošajiem 

nosacījumiem] kopsakarā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumiem 

nenosaka citādi, un Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi nevar 

apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt ar šiem garantiju apdrošināšanas līguma polises 

īpašajiem noteikumiem noteikto apdrošinājuma summas pieprasīšanas un izmaksas 

kārtību."; 

7.3.  apdrošināšanas polises īpašos nosacījumus, ar kuriem tiek grozīti apdrošinātāja 

apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi, tādējādi nodrošinot šā pielikuma prasību 

izpildi, nepieļaujot tādus Nodrošinājumam piemērojamos apdrošināšanas noteikumus, 

kuri, salīdzinājumā ar šajā pielikumā noteiktajām prasībām, paredz PASŪTĪTĀJAM 

neizdevīgākus nosacījumus vai nosaka PASŪTĪTĀJA ieskatā nepamatotus izņēmumus 

vai ierobežojumus; 

7.4. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: "Apdrošinājuma ņēmējs nav tiesīgs 

bez Apdrošinātā (Latvijas Bankas) rakstiskas atļaujas vienpusēji izbeigt šo 

apdrošināšanas līgumu vai vienoties ar Apdrošinātāju par šā apdrošināšanas līguma 

izbeigšanu." 

 

8. IZPILDĪTĀJS, iesniedzot PASŪTĪTĀJAM tā saskaņotā apdrošināšanas līguma 

dokumentus (polise, apdrošināšanas noteikumi u.c. apdrošināšanas līguma 

neatņemamās sastāvdaļas), pievieno tiem apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu 

dokumentu.  

 

9. Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā pilnajā 

apmērā līdz apdrošināšanas polises oriģināla iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM, vai 

apdrošināšanas līgumā paredzēts jebkāds cits tā spēkā esamības iestāšanos atliekošs 

nosacījums, kura izpildi IZPILDĪTĀJS uz Nodrošinājuma dokumentu oriģinālu 

iesniegšanas dienu nav PASŪTĪTĀJAM pierādījis, tad atzīstams, ka Nodrošinājums 

nav PASŪTĪTĀJAM iesniegts. 
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IV. Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) saskaņošana, iesniegšana un pārbaude 

 

10. Pirms Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu oriģinālu iesniegšanas 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 

Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc visu ar Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu saistīto dokumentu saņemšanas 

pārbauda IZPILDĪTĀJA iesniegtā Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta atbilstību 

šā pielikuma prasībām un saskaņo Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu vai 

nosūta IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu saskaņot Nodrošinājuma (tā 

pagarinājuma) projektu.  

 

11. Ne Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta iepriekšējas saskaņošanas 

pienākums, ne Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta saskaņošanas ietvaros 

saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums saskaņot Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

projektu neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma iesniegt PASŪTĪTĀJAM 

PASŪTĪTĀJA saskaņotu Nodrošinājumu (tā pagarinājumu) nolikumā (LĪGUMĀ) 

noteiktajā termiņā. 

 

12. Pēc Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta saskaņošanas IZPILDĪTĀJS veic 

visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) spēkā 

stāšanos, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu 

oriģinālus. 

 

13. PASŪTĪTĀJS veic IZPILDĪTĀJA iesniegto Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

dokumentu oriģinālu atbilstības saskaņotajam Nodrošinājuma projektam un šā 

pielikuma prasībām pārbaudi LĪGUMA 6.8. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

 

V. Citi noteikumi 

 

14. IZPILDĪTĀJA iesniegtais un PASŪTĪTĀJA saskaņotais konkursa LB/2019/23 

nolikuma 4. pielikuma prasībām atbilstošais Nodrošinājums (vai tā pirmā daļa, ja 

IZPILDĪTĀJS izmanto LĪGUMĀ paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa 

daļām) pēc LĪGUMA spēkā stāšanās atzīstams par LĪGUMA 6.7. punktā minēto 

saistību izpildes nodrošinājumu. 

 

15. Ja IZPILDĪTĀJS izmanto LĪGUMĀ paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa 

daļām, tad LĪGUMĀ paredzētais Nodrošinājuma pagarinājums (t.i., nākamā 

Nodrošinājuma daļa) var tikt noformēts gan kā IZPILDĪTĀJA iepriekš iesniegto un 

PASŪTĪTĀJA saskaņoto Nodrošinājuma dokumentu grozījums, gan kā jauns 

Nodrošinājums.  

 

16. PASŪTĪTĀJS neatmaksā IZPILDĪTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar 

Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) noformēšanu, izsniegšanu un grozīšanu, tai skaitā 

kredītiestādes noteikto komisijas maksu vai apdrošinātāja noteikto apdrošināšanas 

prēmiju. 

 

17. Ja LĪGUMĀ noteiktais Nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir beidzies vai 

IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis citu PASŪTĪTĀJA saskaņotu šā pielikuma prasībām 
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atbilstošu Nodrošinājumu, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

IZPILDĪTĀJA rakstiska pieprasījuma atdot Nodrošinājuma dokumenta oriģinālu 

saņemšanas nosūta Nodrošinājuma devējam vēstuli par Nodrošinājuma devēja 

atbrīvošanu no tā saistībām, pievienojot tai Nodrošinājuma dokumenta oriģinālu un 

informējot par to IZPILDĪTĀJU, vai motivētu atteikumu atdot Nodrošinājuma 

dokumenta oriģinālus un atbrīvot Nodrošinājuma devēju no tā saistībām. 

 

 

 


