
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

1 - 7 

LĪGUMS 

respiratoru FFP3 ar vārstu iegāde  

(iepirkuma identifikācijas VALIC 2021/19C/IEG-004) 

 

Rīgā  DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR 

PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ 

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, reģistrācijas Nr. 40900035122, 

turpmāk – PIRCĒJS, ko saskaņā ar Ministru Kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 

705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums” 5.2. apakšpunktā iekļauto 

tiesisko regulējumu un Aizsardzības ministra 2020. gada 1. decembra pavēlē Nr. 187-MK 

noteikto, pārstāv vadītājs pulkvedis Ervīns Kopeika, no vienas puses 

SIA "TAVOL", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas 

Nr. 45402006297, turpmāk – PĀRDEVĒJS, tās valdes priekšsēdētājas Tatjanas Afanasjevas 

personā, no otras puses, 

PIRCĒJS UN PĀRDEVĒJS kopā turpmāk saukti – Līdzēji, un katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta pirmajā, piektajā 

un sestajā daļā, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi 

par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem 

epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” 6. punktā noteikto, un saskaņā ar 

Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra protokollēmumā Nr. 15 § 52 “Informatīvais  

ziņojums "Par FFP3 respiratoru ar vārstu iegādi” noteikto un Valsts aizsardzības loģistikas un 

iepirkumu centra sarunu procedūras “Respiratoru FFP3 ar vārstu iegāde”, identifikācijas 

Nr. VALIC 2021/19C/IEG-004, iepirkuma komisijas 2021. gada 16. februāra. lēmumu 

(komisijas sēdes protokols Nr. VALIC 2021/19C/IEG-004-1), noslēdz šādu līgumu (turpmāk 

– Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PIRCĒJS pasūta un samaksā, bet PĀRDEVĒJS pārdod individuālās aizsardzības līdzekļus 

respiratorus FFP3 - X-plore 1730 V FFP3 NR D Mod. 40000 gab. (četrdesmit tukstoši)  

(turpmāk – Prece). 

1.2. Prece atbilst Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”, turpmāk – Tehniskā specifikācija 

un Līguma 2. Pielikumam “Tehniskais piedāvājums”, turpmāk – 2.Pielikums, norādītajam 

tehniskajam aprakstam, kā arī Preces ražotāja noteiktajām un normatīvajos aktos (t.sk. 

standartos un vadlīnijās) noteiktajām kvalitātes prasībām. 

2. PRECES CENA UN LĪGUMA SUMMA 

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 232 000,00 EUR 

(divi simti trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir 

280 720,00 EUR (divi simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). 

2.2. Preces vienas vienības cena ir 5.80 EUR (pieci euro, 80 centi). 

2.3. Preces cenā ietilpst Preces izejmateriālu izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar iepakojumu, 

garantijas saistību izpildi, un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas (izņemot 

PVN), darba samaksa darbiniekiem un citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. Preces 

cenā neietilpst piegādes izmaksas. 

2.4. PĀRDEVĒJS, izrakstot pavadzīmi, piemēro PVN saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru. 

2.5. Līguma kopējā summa var mainīties pamatojoties uz PVN likmes izmaiņām vai uz 

noapaļošanas rēķina. 
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3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. PIRCĒJS: 

3.1.1. pieņem un samaksā samaksu par Preci, ja tā ir kvalitatīva un atbilst Līguma noteikumiem, t.sk. 

Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam piedāvājumam; 

3.1.2. ir tiesīgs pieprasīt no PĀRDEVĒJA Preces izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus; 

3.1.3. jebkurā Līguma darbības laikā ir tiesīgs pārbaudīt Preces vai tās daļas atbilstību Līguma 

noteikumiem. 

3.1.4. savlaicīgi izņem no PĀRDEVĒJA noliktavas, kas atrodas Zaļā ielā 28, Jēkabpilī, kvalitatīvo, 

Līguma noteikumiem, t.sk. Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam piedāvājumam atbilstošo 

Preci; 

3.1.5. ir tiesīgs pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus; 

3.1.6. uzņemas atbildību par Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem vai nejaušu bojāeju tās 

transportēšanas un izkraušanas laikā; 

3.1.7. nodrošina Preces uzglabāšanu un lietošanu atbilstoši PĀRDEVĒJA iesniegtajiem Preces 

uzglabāšanas un lietošanas noteikumiem. 

3.2. PĀRDEVĒJS: 

3.2.1. nodrošina jaunu (nelietotu) Preci, kas atbilst Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un tajā 

norādītām prasībām, ražotāja standarta iepakojumā un marķētu atbilstoši vispārpieņemtām 

prasībām un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai (t.sk. uz iepakojuma jābūt skaidri un 

nepārprotami norādītam Preces nosaukumam, identifikācijas (references) numuram, ražotāja 

nosaukumam); 

3.2.2. nodrošina un iepazīstina PIRCĒJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preci, tās kvalitāti, 

drošumu, garantijas noteikumiem; 

3.2.3. nodrošina PIRCĒJA darbinieku iekļūšanu PĀRDEVĒJA telpās un teritorijā Preces izņemšanai, 

ar PĀRDEVĒJA kontaktpersonu elektroniski vai telefoniski iepriekš saskaņotā laikā un kārtībā; 

3.2.4. Preces izsniegšanas brīdī iesniedz PIRCĒJAM Preces uzglabāšanas un lietošanas instrukciju 

latviešu vai angļu valodā, vienlaicīgi to elektroniski nosūtot uz PIRCĒJA par Līguma izpildi 

atbildīgās personas e-pasta adresi; 

3.2.5. ievēro stingru konfidencialitāti pret trešajām personām par jebkādu informāciju saistībā ar 

PIRCĒJU, kura tam ir kļuvusi zināma, pildot Līguma saistības. PĀRDEVĒJS apņemas 

nodrošināt, iepriekš minētā noteikuma ievērošanu arī no PĀRDEVĒJA visu darbinieku un 

pārstāvju puses, kuriem kļūst pieejama iepriekš minētā konfidenciālā informācija; 

3.2.6. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajām personām; 

3.2.7. garantē, ka tam visā Līguma darbības termiņā būs spēkā visas nepieciešamās atļaujas un 

licences, kas noteiktas normatīvajos aktos, lai varētu nodarboties ar Līgumā minētās Preces 

tirdzniecību. 

4. PRECES SAŅEMŠANA UN KĀRTĪBA 

4.1. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Priekšapmaksas samaksas dienas, 

turpmāk tekstā – Saņemšanas termiņš, nodrošina iespēju PIRCĒJA pārstāvjiem izņemt Preci no 

PĀRDEVĒJA noliktavas. 

4.2. PIRCĒJS Saņemšanas termiņā izņem Preci no PĀRDEVĒJA noliktavas, kas atrodas Zaļā ielā 

28, Jēkabpilī, vienlaicīgi ar Preces saņemšanu parakstot Preces pavadzīmi. PIRCĒJS nodrošina, 

ka Preci saņem tam pilnvarots PIRCĒJA pārstāvis, saskaņā ar Līguma 12.9.punktu, vai cita 

pilnvarota persona.  

4.3. Līguma 12.9.punktā norādītā PIRCĒJA par Līguma izpildi atbildīgā amatpersona konkrētu 

Preces saņemšanas laiku ar PĀRDEVĒJU saskaņo (pa e-pastu un telefoniski) ne vēlāk kā 2 

(divas) darba dienas pirms Preces saņemšanas. 

4.4. Prece uzskatāma par piegādātu un saņemtu ar brīdi, kad PĀRDEVĒJS ir izsniedzis PIRCĒJAM 

Preci (iekraujot ar savu tehniku PIRCĒJA transportā) un Līdzēji, pie Preces izsniegšanas,  ir 

parakstījuši Preču pavadzīmi.  

4.5. Pavadzīmē papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir jāiekļauj PIRCĒJA Līguma 
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reģistrācijas numurs, Līgumā norādīto Preces nosaukumu un piegādātās Preces nosaukumu (ja 

piedāvātās Preces nosaukums atšķiras no Līgumā norādītā Preces nosaukuma), piegādātās 

Preces 1 (vienas) vienības cenu, piegādāto vienību skaits, PVN likme un kopējā cena ar PVN, 

ja PVN ir piemērojams konkrētajai Preču piegādes partijai.  

4.6. Materiālā atbildība par Preci pāriet no PĀRDEVĒJA uz PIRCĒJU ar Preces izsniegšanas un 

pavadzīmes parakstīšanas brīdi, kas tiek parakstīta Preces izsniegšanas brīdī. 

4.7. Precei jābūt iepakotai tā, lai saudzīgas transportēšanas un uzglabāšanas laikā saglabātos 

nemainīga Preces kvalitāte (3.pielikums). 

4.8. PIRCĒJAM ir tiesības nepieņemt Preci un neparakstīt Preču pavadzīmi, ja uz Prece saņemšanas 

brīdi tiek konstatēts, ka Prece neatbilst Līgumam, t.sk. Tehniskajam piedāvājumam. Ja Preces 

neatbilstība, kas nav saistīta ar neatbilstošu Preces transportēšanu vai glabāšanu, tiek konstatēta 

pēc Preces saņemšanas no PĀRDEVĒJA noliktavas, PIRCĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā 

iesniedz PĀRDEVĒJAM rakstveida Pretenziju, t.sk. pierādījumus, ka Prece neatbilst Līguma 

prasībām un neatbilstība nav radusies ar Preces neatbilstošu transportēšanu un glabāšanu.  

4.9. Līguma 4.8.punktā norādītās Pretenzijas sagatavošanas gadījumā PĀRDEVĒJAM ir 

pienākums uz sava rēķina novērst trūkumus, piegādāt Līguma prasībām atbilstošu Preci, un 

pildīt piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 4.1.punktā minētais termiņš ir 

nokavēts. Trūkumu novēršana un Preces apmaiņa pret Līguma prasībām atbilstošu Preci nav 

attiecināma uz Preci, kas ir izlietota. 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. PIRCĒJS samaksā par Preci šādā kārtībā: 

5.1.1. Veic priekšapmaksu 50% apmērā no līguma kopējās summas, kas sastāda 116 000 EUR (viens 

simts sešpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, t.i. 140 360,00 EUR (viens simts 

četrdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00 centi), maksājumu veicot ar pārskaitījumu 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas un 

priekšapmaksas rēķina saņemšanas no PĀRDEVĒJA; 

5.1.2. Atlikušo līguma summas daļu, kas sastāda 116 000 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši euro 

un 00 centi) bez PVN, t.i. 140 360,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit 

euro un 00 centi), PIRCĒJS samaksā veicot pārskaitījumu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

Preces saņemšanas un abpusējas pavadzīmes parakstīšanas. PĀRDEVĒJAM pavadzīme 

jānosūta arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@valic.gov.lv 

5.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA 

priekšapmaksas rēķinā un pavadzīmē norādīto norēķinu kontu. 

5.3. Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas 

pārskaitījumiem. 

6. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

6.1. Ja PĀRDEVĒJS neievēro Līguma 7.4.punktā noteikto termiņu, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot 

līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par 

katru nokavēto dienu un prasīt atlīdzināt visus PIRCĒJAM radušos zaudējumus. Šādos 

gadījumos līgumsodu PĀRDEVĒJAM var piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no nekvalitatīvi piegādātās Preces summas.  

6.2. Ja PĀRDEVĒJS atsakās no Līguma izpildes, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas bez PVN. 

Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts, ja PĀRDEVĒJS kavē 

Līgumā noteiktos Preces Saņemšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) kalendārajām dienām 

un Līdzēji rakstveidā nav vienojušies par termiņa pagarinājumu. 

6.3. PIRCĒJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt PĀRDEVĒJAM maksājamo naudas summu 

par Līguma prasībām atbilstošo Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.1. un 6.2.punktā noteiktajā 

kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un Līguma izpildes gaitā PIRCĒJAM radīto zaudējumu 

mailto:pasts@valic.gov.lv
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summa. 

6.4. Līgumsoda ieturēšana notiek saskaņā ar Līguma 6.3.punktu, ja ieskaita kārtībā līgumsodu nav 

iespējams ieturēt – līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no 

līgumsoda rēķina nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs).  

6.5. Ja PIRCĒJS nesamaksā par Līguma prasībām atbilstošo Preci, Līguma 5.1.punktā noteiktajā 

termiņā, tad PĀRDEVĒJAM ir tiesības piemērot līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas no 

procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas. 

6.6. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Līdzēja, kurš pieprasa 

līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda 

rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas. 

6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, izņemot Līguma 6.2.punktu. 

6.8. Ja, izpildot šī Līguma nosacījumus, PĀRDEVĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā PIRCĒJA 

mantai nodarīti bojājumi un līdz ar to PIRCĒJAM radušies zaudējumi, PĀRDEVĒJAM ir 

pienākums segt PIRCĒJA zaudējumus pilnā apmērā. 

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

7.1. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka Prece saglabā pienācīgu drošumu, kvalitāti, Līgumā, t.sk. 

pielikumos noteiktās īpašības, Preces ražotāja noteiktās un normatīvajos aktos (t.sk. vadlīnijās, 

standartos) uz Preci attiecināmās prasības 24 (divdesmit četri) mēnešus no Preces piegādes 

brīža (Līguma 4.4. punkts), turpmāk – Derīguma termiņš. 

7.2. Gadījumā, ja pēc Preces pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) 

kalendāro dienu laikā no Preces izsniegšanas brīža patērētājam, PIRCĒJS konstatē, ka Prece 

(kopumā vai atsevišķi iepakojumi, vai vienības) neatbilst Līguma noteikumiem, t.sk. tā 

pielikumam, ir nekvalitatīva vai, ja Precei atklājas trūkumi (ražošanas defekti, bojājumi u.tml.), 

PIRCĒJS rakstiski paziņo par to PĀRDEVĒJAM, uzaicinot PĀRDEVĒJU sagatavot aktu par 

konstatētajiem trūkumiem. PĀRDEVĒJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 5 (piecu) 

darba dienu laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā Preces atrašanās vietā akta sagatavošanai. 

PĀRDEVĒJA pārstāvja neierašanās gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības sagatavot aktu bez 

PĀRDEVĒJA piedalīšanās un sagatavotais akts kļūst saistošs PĀRDEVĒJAM. 

7.3. Gadījumā, ja pēc Preces pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā, Derīguma termiņa laikā, 

PIRCĒJS konstatē, ka Prece (kopumā vai atsevišķi iepakojumi, vai vienības) neatbilst Līguma 

noteikumiem, t.sk. tā pielikumam, ir nekvalitatīva, vai, ja Precei atklājas trūkumi (ražošanas 

defekti, bojājumi u.tml.), PIRCĒJS rīkojas Līguma 7.2. punktā noteiktajā kārtībā. 

7.4. PĀRDEVĒJS uz sava rēķina, Līguma 7.2. un/ vai 7.3. punktā noteiktajā kārtībā konstatēto 

neatbilstošo un/vai nekvalitatīvo Preci apmaina pret jaunu, kvalitatīvu un normatīvo aktu (t.sk. 

vadlīnijām, standartiem) prasībām atbilstošu vai novērš Preces trūkumus ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sagatavošanas dienas. 

Ja PIRCĒJS konstatē Preces trūkumus (saņem akreditētas laboratorijas atzinumu par testētās 

Preces neatbalstību normatīvajiem aktiem, standartiem u.tml.), PĀRDEVĒJS pēc PIRCĒJA 

pieprasījuma apmaina visu Preci pret jaunu un kvalitatīvu, vai PIRCĒJS atgriež 

PĀRDEVĒJAM Preci, bet PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM samaksāto pirkuma maksu pilnā 

apmērā. 

7.5. PĀRDEVĒJAM nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, ka 

PIRCĒJS nav ievērojis saskaņā ar Līguma 3.2.4.punktu iesniegto Preces uzglabāšanas un 

lietošanas instrukciju, vai Prece zaudējusi kvalitāti tās neatbilstošas transportēšanas dēļ. 

7.6. PĀRDEVĒJAM un PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt Preces kvalitāti atzinuma saņemšanai par 

Preces atbilstību Līguma noteikumiem un kvalitātes prasībām, pieaicinot neatkarīgu ekspertu 
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vai nosūtot Preci pārbaudei uz neatkarīgu laboratoriju. 

7.7. Preču pārbaudi apmaksā PĀRDEVĒJS, izņemot gadījumus, kad Preču pārbaudi ir ierosinājis 

PIRCĒJS un Preču kvalitāte ir atzīta par atbilstošu noteiktajām prasībām. 

8. PRECES KVALITĀTE 

Līguma prasībām atbilstoša un kvalitatīva Prece šī Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma 

noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam un 

iesniegtajam paraugam, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Līdzējs 

par šādu apstākļu iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu 

apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par 

tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet 

ne ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām. 

9.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot no Līdzējiem pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja 

rakstura gadījumi, ko Līdzējiem nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

9.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tam nebija iespēju 

ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus un sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai. 

9.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, 

katrs no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru 

Līdzēju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.  

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Līdzēji 

risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad strīdi un nesaskaņas 

risināmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.2. Līdzējiem savstarpēji rakstveidā par to vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 

darbības termiņa beigām. 

10.3. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja PĀRDEVĒJS atsakās no Līguma izpildes Līguma 

6.2. punktā norādītajā gadījumā. 

10.4. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PĀRDEVĒJA piekrišanas, ja: 

10.4.1. PĀRDEVĒJS nokavējis kādu no Līguma 4. vai 7.nodaļā minētajiem termiņiem; 

10.4.2. PĀRDEVĒJAM piemērotais līgumsods, kas noteikts Līguma 6.1. punktā, ir sasniedzis 

maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no attiecīgo saistību apmēra. 

10.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 10.3.punktu, PĀRDEVĒJS 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā samaksā PIRCĒJAM Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina PIRCĒJAM visus šajā 

sakarā radušos zaudējumus. 

10.6. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas 

PĀRDEVĒJAM, ja Līguma izpilde nav iespējama tādēļ, ka PĀRDEVĒJAM Līguma darbības 

laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, rakstveidā brīdinot par to PĀRDEVĒJU 10 (desmit) kalendārās dienas 

iepriekš un samaksājot PĀRDEVĒJAM par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim saņemto 

kvalitatīvo, Līguma noteikumiem atbilstošo Preci. 

10.7. PIRCĒJAM citos gadījumos ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 10 (desmit) kalendārās 

dienas iepriekš rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU un samaksājot par faktiski piegādāto un 

Līguma noteikumiem atbilstošo Preci, kas pieņemta Līgumā noteiktajā kārtībā. 

10.8. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA piekrišanas, ja 

PIRCĒJAS Līgumā noteiktā kārtībā un termiņos nav samaksājis Līguma summu un samaksas 

kavējums pārsniedz 7 (septiņas) kalendārās dienas. 
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10.9. Līguma 10.3., 10.4. 10.5., 10.6. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 

7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas. 

11. DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

11.1. Līguma darbības laikā iegūto personas datu apstrādi Līdzēji veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu 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. 

11.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt 

Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. 

11.3. Līguma darbības laikā iegūtos personas datus Līdzēji nodod trešajām personām, tostarp 

apakšuzņēmējiem, tikai Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Šādā gadījumā 

attiecīgais Līdzējs pirms šādu datu nodošanas par to informē otru Līdzēju, ja vien spēkā esošie 

normatīvie akti to neaizliedz. 

11.4. Katrs Līdzējs apņemas pēc datu subjekta pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja par konkrētu 

datu subjektu iegūtos/nodotos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes 

nodrošināšanai. 

11.5. PĀRDEVĒJS uzņemas atbildību par visām materiālajām un/vai cita rakstura sekām gadījumā, 

ja PĀRDEVĒJS nav informējis datu subjektus par datu nodošanu PIRCĒJAM, datu apstrādes 

nolūkiem, juridiskajiem pamatojumiem un tiesībām, kā arī, ja PĀRDEVĒJA sniegtais 

apliecinājums izrādīsies nepatiess un PĀRDEVĒJS ar Līgumā iesaistītajām atbildīgajām 

personām nebūs saskaņojis personas datu apstrādi. 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas dienas pie PIRCĒJA 

(Kancelejas atzīme), un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Līguma termiņš 

neattiecas uz Līguma 7.nodaļā noteikto saistību izpildi un līgumsoda piemērošanu Līguma 

6.2. punktā norādītajā gadījumā. 

12.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Līdzējiem tos abpusēji 

parakstot, izņemot Līguma 10.3., 10.5. un 10.6.punktā minētajos gadījumos, saskaņā ar kuriem 

Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. 

12.3. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sagatavotie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir 

sagatavoti, ievērojot Līguma 12.2.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

12.5. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 

neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam 

atbilstošiem noteikumiem. 

12.6. Līdzēji rakstveidā (ierakstīta vēstule, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) paziņo viens 

otram par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, to 

reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā norādīto kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu 

izmaiņām - 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas (kancelejas atzīme) tas kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

12.7. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē 

(izņemot Līgumā minētie e-pasta/faksa sūtījumi), vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, 

uz Līgumā norādītajām Līdzēju juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, 

ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā. 

12.8. PĀRDEVĒJA kontaktpersona – 

__________________________________________________________ 

12.9. PIRCĒJA par Līguma izpildi atbildīgā amatpersona – 

____________________________________________ 
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12.10. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

12.11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 21 (divdesmit vienas) lapas, no kurām: 

12.11.1. Līguma pamatteksts uz 7 (septiņām) lapām; 

12.11.2. Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas; 

12.11.3. Līguma 2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 10 (desmit) lapām; 

12.11.4. Līguma 3.pielikums “Iepakojuma prasības” uz 3 (trīs) lapām. 

13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  

 
 


