
Rīgā 2019. gada ___. jūlijā  

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2019/301 

Par radiosakaru tīkla pakalpojumiem 
(iepirkums LB/2019/36) 

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 sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "RADIOKOMS" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) direktora Pētera Gražula personā, kas darbojas uz prokūras pamata, 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. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo MPT 1327 standartam 

atbilstošo radiostaciju darbību minētajam standartam atbilstošā radiosakaru tīklā Rīgā un 

Liepājā, autoceļu maršrutos ap šīm pilsētām, kā arī starptautiskajā lidostā "Rīga" (tālāk 

tekstā – PAKALPOJUMS), saskaņā ar atklātā konkursa LB/2019/36 nolikumu, tehnisko 

specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (līguma 

2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMU laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 

2024. gada 31. augustam. 

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

saistību izpildei.  

3. LĪGUMA SUMMA un NORĒĶINU KĀRTĪBA  

3.1. Līguma summa ir 119,093.04 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši deviņdesmit 

trīs euro un 4 centi), t.sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi 98,424.00 EUR 

(deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis 20,669.04 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro un 4 centi). 

3.2. Mēneša maksa par PAKALPOJUMU ir 1,984.88 EUR (viens tūkstotis deviņi simti 

astoņdesmit četri euro un 88 centi), t.sk. atlīdzība par PAKALPOJUMU 1,640.40 EUR 

(viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro un 40 centu) un pievienotās vērtības nodoklis 

(21%) 344.48 EUR (trīs simti četrdesmit četri euro un 48 centi). 

3.3. Mēneša maksā par PAKALPOJUMU iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas 

saistīti ar PAKALPOJUMA sniegšanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.  

3.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par iepriekšējā mēnesī sniegto 

PAKALPOJUMU 10 (desmit) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

3.5. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Finanšu 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 

mailto:rekini@bank.lv
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darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta 

adresi. 

4. PAKALPOJUMA APJOMA UN CENAS IZMAIŅU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma 1. pielikumā noteikto PAKALPOJUMA ietvaros radiosakaru tīklā reģistrēto 

radiostaciju (tālāk tekstā – abonenti) skaitu var mainīt, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi 

iepriekš nosūtot IZPILDĪTĀJAM attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu [..]. 

4.2. Ja PAKALPOJUMA ietvaros radiosakaru tīklā reģistrēto abonentu skaits saskaņā ar 

līguma 4.1. punktu tiek mainīts vairāk nekā par 10 (desmit) abonentiem, salīdzinājumā ar 

iepirkuma LB/2019/36 nolikumā noteikto PAKALPOJUMA ietvaros radiosakaru tīklā 

reģistrējamo abonentu skaitu, PUSES rakstiski vienojas, ka, sākot ar nākamo kalendāro 

mēnesi pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas, mēneša maksa par 

PAKALPOJUMU tiek palielināta vai samazināta, ņemot vērā līguma 2. pielikumā 

noteikto maksu par vienu radiosakaru tīklā reģistrētu abonentu, atbilstoši attiecīgā 

abonentu skaita izmaiņām, ievērojot, ka minimālā mēneša maksa par PAKALPOJUMU 

nevar būt mazāka par mēneša maksu par PAKALPOJUMA ietvaros reģistrētiem 

100 (viens simts) radiosakaru tīkla abonentiem. 

4.3. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiks veikti tādi grozījumi, kas paredzēs 

nodokļu, nodevu (ieskaitot maksas par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu) 

izmaiņas, kas pamatoti palielina vai samazina PAKALPOJUMA izmaksas par vismaz 5% 

(pieciem procentiem), salīdzinājumā ar iepirkuma LB/2019/36 ietvaros piedāvātajām, 

PUSĒM rakstiski vienojoties ir tiesības grozīt mēneša maksu par PAKALPOJUMU, pēc 

ieinteresētās PUSES rakstiska pamatojuma saņemšanas. 

5. PAKALPOJUMA TRŪKUMU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA sniegtais PAKALPOJUMS nav pieejams vai 

PAKALPOJUMA, t.sk., ja PAKALPOJUMS tiek sniegts, radiosakaru tīklam darbojoties 

avārijas režīmā, kvalitāte neapmierina PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJS pa faksu [..] vai e-

pastu [..] iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu, kurā norādīti PAKALPOJUMA trūkumi 

(PAKALPOJUMA nepieejamība vai radiosakaru tīkla traucējumu vieta, laiks un īss 

apraksts).  

5.2. IZPILDĪTĀJS atjauno PAKALPOJUMA sniegšanu 2 (divu) kalendāro dienu laikā 

pēc līguma 5.1. punktā minētā PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. 

PAKALPOJUMA kvalitātes trūkumus IZPILDĪTĀJS novērš ne vēlāk kā 

15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

saņemšanas. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ PAKALPOJUMA sniegšanu nav 

iespējams atjaunot vai nav iespējams novērst PAKALPOJUMA kvalitātes trūkumus, 

PAKALPOJUMA sniegšanas atjaunošanas termiņš vai PAKALPOJUMA kvalitātes 

trūkumu novēršanas termiņš var tikt pagarināts, ja tam rakstiski piekrīt PASŪTĪTĀJS.  

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja IZPILDĪTĀJS nav atjaunojis PAKALPOJUMA sniegšanu termiņā, kas noteikts 

līguma 5.2. punktā, t.sk. pagarinātajā termiņā, kam rakstiski piekritis PASŪTĪTĀJS, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no 

mēneša maksas par PAKALPOJUMU par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas. 

6.2. Ja IZPILDĪTĀJS nav novērsis PAKALPOJUMA trūkumus termiņā, kas noteikts 

saskaņā ar līguma 5.2. punktu, t.sk. pagarinātajā termiņā, kam rakstiski piekritis 
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PASŪTĪTĀJS, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas 

desmitdaļas procenta) apmērā no mēneša maksas par PAKALPOJUMU par katru 

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

summas.  

6.3. 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. 

6.4. Par līguma 3.4. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas 

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

līguma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas. 

6.5. 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 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. 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 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 IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

9.1.1. IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis līguma 5.2. punktā noteikto termiņu vai līguma 

5.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarināto termiņu, kam rakstiski piekritis PASŪTĪTĀJS, 

PAKALPOJUMA sniegšanas atjaunošanai vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas; 
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9.1.2. IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis līguma 5.2. punktā noteikto termiņu vai līguma 

5.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarināto termiņu, kam rakstiski piekritis PASŪTĪTĀJS, 

PAKALPOJUMA kvalitātes trūkumu novēršanai vairāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas; 

9.1.3. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process; 

9.1.4. 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. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. vai  

9.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 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, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

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

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

9.4. PUSEI, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

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 uzrakstīts 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 4.1., 5.1. un 5.2. punktā noteiktos dokumentus – Tehniskās 

pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; 

11.1.2. parakstīt līguma 4.2. punktā noteiktos dokumentus – Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

11.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.4. Līgums uzrakstīts uz 8 (astoņām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 

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

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

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. 
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12.2. IZPILDĪTĀJS – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "RADIOKOMS" Elizabetes 

ielā 45/47, Rīgā, LV-1010, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā ar Nr. 40003220636  un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003220636. Norēķinu konts 

[..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

 

(Personiskais paraksts)  

 

2019. gada ___. jūlijā 2019. gada ___. jūlijā 
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1. pielikums 

2019. gada ___. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2019/301 

(iepirkums LB/2019/36) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Radiosakaru tīklā reģistrējamo PASŪTĪTĀJA radiostaciju (tālāk tekstā – abonentu) 

skaits – 120 (viens simts divdesmit). 

2. IZPILDĪTĀJS nodrošina: 

2.1. MPT 1327 standartam atbilstošu radiosakaru tīklu; 

2.2. radiosakaru tīkla pārklājumu Rīgā un Liepājā, autoceļu maršrutos ap šīm pilsētām, 

kā arī starptautiskajā lidostā "Rīga"; 

2.3. PASŪTĪTĀJA abonentu reģistrēšanas iespējas visā radiosakaru tīklā; 

2.4. neierobežotu sarunu apjomu visā radiosakaru tīklā; 

2.5. 2 (divas) konvenciālas frekvences tikai PASŪTĪTĀJA abonentu sakaru 

nodrošināšanai. 

3. Radiosakaru tīkla avārijas gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina: 

3.1. dupleksu konvenciālu frekvenci (frekvenču pāri) tikai PASŪTĪTĀJA abonentu 

sakaru nodrošināšanai; 

3.2. konvenciāla atkārtotāja darbības nodrošināšanu Rīgas pilsētas teritorijā 4 (četru) 

stundu laikā PASŪTĪTĀJA darba dienās un 8 (astoņu) stundu laikā PASŪTĪTĀJA 

brīvdienās. 
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2. pielikums 

2019. gada ___. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2019/301 

(iepirkums LB/2019/36) 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

[..] 
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