
 

 

LĪGUMS 

par laboratorijas iekārtu un nestandarta aprīkojuma no nerūsējošā tērauda 

 izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu 

LVM reģistrācijas  

Nr. ___________________ 
 

Rīgā            2018. gada ___. __________ 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ  

DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 

 Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – LVM), 

tās struktūrvienības nosaukums direktora ___________________ personā, kurš rīkojas uz LVM Valdes 

izdotā pilnvarojuma pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLS F1", reģistrācijas Nr. 40003470145, tās 

___________________________, personā, kuras pārstāvības tiesības - tiesības pārstāvēt atsevišķi 

reģistrētas Komercreģistrā (pārbaudīts www.lursoft.lv),  (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses 

(kopā sauktas – PUSES, katrs atsevišķi - PUSE),  

izsakot savu brīvi radušos gribu, proti, bez maldības, viltus un spaidiem, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 60. pantā noteikto un, pamatojoties uz iepirkuma “Laboratorijas iekārtu un 

nestandarta aprīkojuma no nerūsējošā tērauda izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas 

Nr. AS LVM ZDZ_2018_67_I, CPV klasifikators: 51430000-5 (laboratorijas iekārtu uzstādīšanas 

pakalpojumi), (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 
  

1. Līguma priekšmets 

1.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt, un PASŪTĪTĀJS apņemas iegādāties, 

saņemt un apmaksāt Līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā šādas laboratorijas iekārtas un 

nestandarta aprīkojumu no nerūsējošā tērauda:  

Nr. IEKĀRTAS NOSAUKUMS:  

IEKĀRTAS 

IDENTIFICĒJOŠIE 

DATI 

VIENĪBU SKAITS: 

1. Nosēdvanna ar perforētu virsmu, ar 

izbīdāmu rezervuāru 

 

Par iekārtu 

identificējošiem datiem 

PUSES parakstīts 

atsevišķu vienošanos, 

tiklīdz visas Līguma 1.1. 

punktā minētās iekārtas 

tiks piegādātas un tiem 

tiks piešķirts 

identifikācijas numurs.  

 

2 

2. Rezervuārs 2 

3. Termostatēšanas vanna piknometriem 1 

4. Darba paplātes 30 

5. Parauga dalītāja krusts 4 

6. Parauga kvartošanas plāksne 1 

7. Laboratorijas darba galds ar atvilktnēm 2 

8. Laboratorijas darba galds 1 

          (turpmāk kopā – Iekārtas, katra atsevišķi - Iekārta). 

1.2. Detalizēts Iekārtu sastāvdaļu un funkciju apraksts, ieskaitot svarīgākos normētos attiecīgās 

Iekārtas tehniskos parametrus, atrodams Līguma pielikumā Nr. 1 “Tehniskā specifikācija” 

(turpmāk – Tehniskā specifikācija), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.3. PIEGĀDĀTĀJS apņemas: 

1.3.1. pēc Līguma 1.1. punktā minēto iekārtu rasējumu izstrādes elektroniski (nosūtot uz e-

pastu) iesniegt tos saskaņošanai un akceptēšanai PASŪTĪTĀJA Līguma 13.3.1. 

apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai; 

1.3.2. rast iespēju PASŪTĪTĀJA Līguma 13.3.1. apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai 

piedalīties Līguma 1.1. punktā minēto iekārtu ražošanas procesā uz vietas. 
 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir savas 

ar Līgumu uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā. 

http://www.lursoft.lv/
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3. Līgumcena par Iekārtu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, 

norēķinu kārtība 

3.1. Iekārtu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas cenas:  

Nr. IEKĀRTAS NOSAUKUMS:  
VIENĪBU 

SKAITS: 

VIENAS VIENĪBAS 

CENA EUR BEZ PVN 

1. Nosēdvanna ar perforētu virsmu ar izbīdāmu rezervuāru 2 1510.00 

2. Rezervuārs 2 610.00 

3. Termostatēšanas vanna piknometriem 1 748.00 

4. Darba paplātes 30 50.00 

5. Parauga dalītāja krusts  4 145.00 

6. Parauga kvartošanas plāksne 1 210.00 

7. Laboratorijas darba galds ar atvilktnēm 2 2395.00 

8. Laboratorijas darba galds 1 1101.00 

KOPĒJĀ CENA EUR BEZ PVN: 13169.00 

3.3. Kopējā līgumcena par Iekārtu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu ir 13 169.00 EUR (trīspadsmit 

tūkstoši simts sešdesmit deviņi euro un nulle centi) (turpmāk – Līgumcena) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN aprēķināms un maksājams papildus Līgumcenai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.  

3.4. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izgatavošanu, piegādi un 

uzstādīšanu, kā arī visi iespējamie un paredzamie Līgumcenas sadārdzinājumi, un 

PIEGĀDĀTĀJAM nav jāveic nekādi papildu maksājumi.   

3.5. Pastāvot nepieciešamībai saņemt avansa maksājumu, PIEGĀDĀTĀJAS 5 (piecu) darba dienu 

laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iesniedz PASŪTĪTĀJAM avansa nodrošinājumu bankas 

garantijas vai apdrošināšanas polises formā par avansa maksājuma apmēru. 

3.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc avansa nodrošinājuma bankas garantijas vai 

apdrošināšanas polises formā saņemšanas, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA  elektroniski (sk. 

Līguma 3.9. punktu) iesniegto rēķinu, samaksā UZŅĒMĒJAM avansu 50% (piecdesmit procentu) 

apmērā no kopējās Līgumcenas EUR bez PVN. Avansa nodrošinājuma termiņš nedrīkst būt īsāks 

par Līguma 6.2. punktā noteikto Iekārtu piegādes termiņu. Pastāvot objektīviem apstākļiem 

Līgumā noteiktā piegādes termiņa pagarināšanai, PIEGĀDĀTĀJAM jānodrošina avansa 

nodrošinājuma termiņa pagarināšana.  

3.7. Avansa nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS izmanto, ja PIEGĀDĀTĀJS Līgumā noteiktajā termiņā 

neizgatavo, nepiegādā un neuzstāda Iekārtas saņemtā avansa apmērā.  

3.8. PASŪTĪTĀJS maksā Līgumā noteikto Līgumcenu par izgatavotajām, faktiski piegādātajām un 

uzstādītajām Iekārtām, ko apliecina abpusēji elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) 

parakstīts Iekārtas(-u) piegādes dokuments un akts par Iekārtas(-u) uzstādīšanu. Iekārtas(-u) 

piegādes dokuments un akts par Iekārtas(-u) uzstādīšanu tiek uzskatīti par abpusēji parakstītiem ar 

dienu, kad otra PUSE attiecīgajam dokumentam ir pievienojusi savu drošu elektronisko parakstu 

(ar laiku zīmogu).  

3.9. PIEGĀDĀTĀJS, pamatojoties uz abpusēji elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) parakstītu 

Iekārtas(-u) piegādes dokumentu un aktu par Iekārtas(-u) uzstādīšanu, elektroniski (bez droša 

elektroniskā paraksta, bet noformētu atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām) sagatavo rēķinu un iesniedz to PASŪTĪTĀJAM, nosūtot uz 

PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adresi e-rēķinu saņemšanai: rekini@lvm.lv, rēķina kopiju 

nosūtot arī Līgumā norādītajai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai. 

3.10. PASŪTĪTĀJS par savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem izgatavotajām, piegādātajām un 

uzstādītājām Iekārtām maksā PIEGĀDĀTĀJAM Līguma 3.3. punktā noteikto Līgumcenu, 

pārskaitot to uz šajā Līgumā norādīto PIEGĀDĀTĀJA bankas kontu. PIEGĀDĀTĀJA 

elektroniski sagatavoto rēķinu PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā (uz 

Latvijā reģistrētas bankas kontu) vai 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā (uz ārvalstī reģistrētas 

bankas kontu) no rēķina saņemšanas dienas. 

mailto:rekini@lvm.lv
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3.11. Iekārtas pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, kad ir veikti visi maksājumi saskaņā ar Līgumu. 
 

4. Iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņi un noteikumi 

4.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Iekārtas(-u) PASŪTĪTĀJAM uz adresi: Rīgas iela 111, Salaspils, 

Latvija. 

4.2. PIEGĀDĀTĀJS izgatavo, piegādā un uzstāda Iekārtas 75 (septiņdesmit piecu) kalendāro dienu 

laikā no Līguma spēkā stāšanās. Iekārtas var tikt piegādātas vairākās piegādes reizēs.  

4.3. Ja iestājas apstākļi, kas kavē Iekārtas(-u) izgatavošanu un/vai piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, 

PIEGĀDĀTĀJS par tiem nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM. Ja PASŪTĪTĀJS 

apstākļus atzīst par objektīviem, kā rezultātā paredzamo kavējumu var atzīt par attaisnojošu, tad 

Iekārtas(-u) izgatavošanas un piegādes termiņš tiek pagarināts, PUSĒM veicot rakstveida 

grozījumus Līgumā. Gadījumā, ja kavējums nav atzīstams par attaisnotu un/vai PIEGĀDĀTĀJS 

nav ievērojis iepriekš minēto informēšanas kārtību, PIEGĀDĀTĀJS ir vainojams saistību 

neizpildē un tam var tikt piemērotas Līgumā noteiktās sankcijas. 

4.4. PIEGĀDĀTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pirms piegādes saskaņo ar PASŪTĪTĀJA Līgumā 

norādīto kontaktpersonu precīzu Iekārtas(-u) piegādes laiku.  

4.5. Pēc precīza piegādes laika saskaņojuma PASŪTĪTĀJS veic priekšdarbus (ja šādi ir nepieciešami) 

Iekārtas(-u) pieņemšanai un uzstādīšanai. 

4.6. Piegādājot un nododot PASŪTĪTĀJAM Iekārtas, PIEGĀDĀTĀJS: 

4.6.1. nodrošina Iekārtām atbilstošu, tas ir, to uzglabāšanai, transportēšanai un pārkraušanai 

piemērotu iepakojumu. Ja pēc Iekārtas(-u) piegādes tiek atklāti bojājumi un/vai zudumi, kas 

radušies nepiemērota iepakojuma dēļ, par to atbild PIEGĀDĀTĀJS.  

4.6.2. nodod tās pilnā komplektācijā, pievienojot visu dokumentāciju, tai skaitā atbilstošus 

sertifikātus un lietošanas instrukcijas, kā arī garantijas dokumentus (ja šāds(-i) attiecīgai 

Iekārtai ir paredzēti). 

4.7. Piegādājot Iekārtu(-as), PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM no savas PUSES elektroniski 

(ar drošu elektronisko parakstu) parakstītu Iekārtas(-u) piegādes dokumentu. PASŪTĪTĀJS pie 

Iekārtas(-u) nodošanas pieņemšanas pārbauda tās sortimentu, daudzumu un atbilstību Līgumā 

noteiktajām prasībām. Ja Iekārta(-s) piegādāta(-as) atbilstoši piegādes dokumentā norādītājam un 

Līgumā noteiktajam, PASŪTĪTĀJS elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) paraksta no 

savas PUSES Iekārtas(-u) piegādes dokumentu. Abpusēji elektroniski (ar drošu elektronisko 

parakstu) parakstīts Iekārtas(-u) piegādes dokuments apliecina Iekārtas(-u) piegādes, nodošanas 

un pieņemšanas faktu.  

4.8. Ja PASŪTĪTĀJS, pieņemot Iekārtas, konstatē, ka Iekārta(-s) neatbilst Iekārtu(-s) dokumentā 

norādītājam un/vai Līgumā noteiktajam, PASŪTĪTĀJS vai nu nepieņem Iekārtu(-as) un 

neparaksta Iekārtas(-u) piegādes dokumentu, vai arī, ja neatbilstības ir nebūtiskas un tās iespējams 

novērts zemāk norādītajā termiņā, pieņem Iekārtu(-as), bet tādā gadījumā PUSES attiecībā uz 

konstatēto neatbilstību sastāda defektu aktu. Ja PUSES ir sastādījušas defektu aktu, 

PIEGĀDĀTĀJAM neatbilstības jānovērš ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā (minētais 

termiņš neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no sankcijām par Iekārtas(-u) piegādes nokavējumu, ja tāds 

iestājies) no defektu akta sastādīšanas dienas. Defektu aktā minēto defektu, neatbilstību 

novēršanas izmaksas pilnībā sedz PIEGĀDĀTĀJS.  

4.9. PIEGĀDĀTĀJS bez papildu maksas (Iekārtu uzstādīšanas maksa ietilpst Līguma 3.3. punktā 

norādītājā Līgumcenā) veic Iekārtu uzstādīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Iekārtu 

piegādes.  

4.11. Ja Iekārtas(-u) uzstādīšanas laikā tiek konstatēti Iekārtas(-u) bojājumi vai tās nepilnīga 

komplektācija, par to tiek sastādīts akts un PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā veic 

trūkumu novēršanu, sedzot visas ar to saistītās izmaksas. 
 

4. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi, apliecinājumi un garantijas 

5.1. PASŪTĪTĀJS ar visu savu darbību sekmēs Līguma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinās 

piegādāto Iekārtu pārbaudi un pieņemšanu, savlaicīgu un precīzu Iekārtu piegādes un uzstādīšanas 

atlīdzību. PASŪTĪTĀJS apņemas neveikt nekādu rīcību, kas varētu traucēt Līguma izpildi, ja 

netiks pārkāpti Līguma noteikumi. 
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5.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt PIEGĀDĀTĀJAM par savlaicīgi un kvalitatīvi (Līgumā 

noteiktajā kārtībā un apjomā) piegādātājām Iekārtām un to uzstādīšanu Līgumā noteiktajā apmērā 

un kārtībā ar bezskaidras naudas norēķinu PIEGĀDĀTĀJA Līgumā norādītajā norēķinu kontā. 

5.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no PIEGĀDĀTĀJA 

saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt 

piegādi. 

5.4. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums iepazīstināt PIEGĀDĀTĀJU ar PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumiem pirms Iekārtas(-u) uzstādīšanas uzsākšanas.  

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums iepazīties ar garantijas noteikumiem un Iekārtas lietošanas 

instrukciju (ja šādi(-a) attiecīgajai Iekārtai ir paredzēti(-a)) pirms Iekārtas ekspluatācijas 

uzsākšanas. 

5.6. PASŪTĪTĀJS apņemas lietot Iekārtu(-as) atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām. 

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Iekārtu(-as), kas neatbilst Līguma un/vai Tehniskās 

specifikācijas noteikumiem. 

5.8. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums parakstīt aktu par Iekārtas(-u) uzstādīšanu, ja Iekārtas ir piegādātas 

un uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.9. Pēc Iekārtas(-u) nodošanas un Iekārtas(-u) piegādes dokumenta abpusējas parakstīšanas visu risku 

par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to Iekārta(-s) tiek zaudēta(-s) vai sabojāta(-s), nes 

PASŪTĪTĀJS.  

5.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no PIEGĀDĀTĀJA iesniegtā rēķina 

Līgumā norādīto(-s) līgumsodu(-us). 
 

6. PIEGĀDĀTĀJA tiesības, pienākumi un garantijas 

6.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt kvalitatīvu (Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā) un savlaicīgu 

Iekārtu piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.2. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Iekārtas(-u) izgatavošanu, Iekārtu izgatavošanai nepieciešama 

materiāla pareizu izvēli, to tehnoloģisko darbību un drošības normu atbilstību.  

6.3. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Iekārtas, izmantojot savu darbaspēku un materiāltehnisko 

nodrošinājumu, vadoties Līguma izpildē pēc PASŪTĪTĀJA norādījumiem. 

6.4. PIEGĀDĀTĀJS, veicot piegādi un uzstādot Iekārtas, apņemas ievērot normatīvajos aktos 

noteiktās Iekārtas(-u) transportēšanas un uzstādīšanas prasības.  

6.5. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Iekārtas: 

6.5.1. tiks piegādātas jaunas, nelietotas, oriģinālajā iepakojumā; 

6.5.2. atbilst Tehniskajā specifikācijā norādītājiem, kā arī citiem spēkā esošajiem valsts 

standartiem (ja šādi pastāv) un citos normatīvajos aktos noteiktajām Iekārtu kvalitātes un 

atbilstības prasībām;  

6.5.3. nodrošinās visu PASŪTĪTĀJA pieprasīto funkciju izpildi, kā arī to kvalitāte atbildīs augstas 

kvalitātes standartiem.  

6.6. PIEGĀDĀTĀJS ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu un parakstot Līgumu, apliecina, ka tas ir 

tiesīgs izgatavot un pārdot Iekārtu(-as), un garantē, ka pret PASŪTĪTĀJU, tam lietojot Iekārtu(-as) 

netiks vērstas jebkādas trešo personu pretenzijas.  

6.7. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka tas ir tiesīgs uzņemties Iekārtu(-as) garantijas saistības. 

6.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par Līguma prasībām atbilstošām, termiņā un 

atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai piegādātām un uzstādītām Iekārtām. 

6.9. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums par visiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no 

PIEGĀDĀTĀJA un ietekmē Iekārtu piegādi un/vai piegādi nolīgtajā termiņā, PIEGĀDĀTĀJS 

nekavējoties rakstiski informēt par to PASŪTĪTĀJU. Ja apstākļi, kuru PIEGĀDĀTĀJS ir 

norādījis šajā punktā noteiktajā kārtībā, ir pamatoti, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs rosināt sastādīt 

atsevišķu vienošanos par Līgumā noteiktā piegādes termiņa pagarināšanu, kas apliecināta ar abu 

PUŠU parakstiem.  

6.10. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības prasīt Iekārtas(-u) piegādes termiņa pagarinājumu, ja PASŪTĪTĀJS 

ir pieļāvis kavējumu, kas tiešā veidā samazina PIEGĀDĀTĀJAM laiku, kas paredzēts Iekārtas(-u) 

piegādei.  
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6.11. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Līguma noteikumu izpildē iesaistīt atbilstošas kvalifikācijas un 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbinātu personālu, kas atbildīgs par visu Līgumā noteikto 

prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

6.12. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par personāla, kas tiks iesaistīts Līguma izpildē, datu apstrādes 

tiesiskā pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

6.13. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par jebkādas informācijas slēpšanu, vai nesniegšanu, vai par 

nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.  

6.14. PIEGĀDĀTĀJS Iekārtas(-u) neatbilstības, trūkumus, defektus novērš uz sava rēķina Līgumā 

noteiktajā kārtībā un termiņā. 

6.15. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, 

rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu 

kavēt piegādi. 

6.16. PIEGĀDĀTĀJS, pildot Līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, apņemas ievērot 

PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus ar kuriem PASŪTĪTĀJS apņemas 

iepazīstināt PIEGĀDĀTĀJU pirms Iekārtas(-u) uzstādīšanas uzsākšanas.  

6.17. PIEGĀDĀTĀJS, parakstot Līgumu, piekrīt savstarpējā sarakstē Līguma ietvaros izmantot Līguma 

norādīto PIEGĀDĀTĀJA elektroniskā pasta adresi un apliecina, ka uz minēto elektroniskā pasta 

adresi saņems PASŪTĪTĀJA nosūtītos elektroniskos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu 

(ar laika zīmogu). 

6.18. Līguma izpildes laikā neveikt patvaļīgas darbības, kas neizriet no Līguma noteikumiem vai kas 

nav saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU. 

6.19. PIEGĀDĀTĀJS ir pilnā mērā atbildīgs par Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJA īpašumam vai 

valdījumam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies 

PIEGĀDĀTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ.  

6.20. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar Līguma  

8.2. punkta prasībām. 

6.21. PIEGĀDĀTĀJS apņemas ievērot Līgumpartnera rīcības kodeksu, kas ir Līguma pielikums Nr. 3. 
 

7. Garantija noteikumi 

Vispārīgie noteikumi 

7.1. Garantija šo garantijas noteikumu izpratnē ir piegādāto un uzstādīto Iekārtu bezmaksas bojāto 

detaļu nomaiņa, piegāde un uzstādīšana, ja bojājums radies Iekārtas garantijas perioda laikā un tā 

cēlonis ir Iekārtas ražotāja vaina (apslēpti materiālu defekti, nepareiza montāža, utt.) nevis Iekārtas 

nepareizas ekspluatācijas rezultāts.  

7.2. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas visas Līguma ietvaros piegādāto un uzstādīto Iekārtu garantijas saistības. 

Iekārtas garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā PIEGĀDĀTĀJS garantē 

Iekārtu remontu vai nomaiņu pret citu, ja atklājas konstrukcijas vai komplektējošo detaļu defekti, 

kas kavē Iekārtas normālu darbību. 

7.3. Garantijas laiks sākas ar Iekārtas uzstādīšanas brīdi, kas tiek apliecināts ar abpusēji elektroniski (ar 

drošu elektronisko parakstu) parakstītu aktu par Iekārtas(-u) uzstādīšanu.  

7.4. Garantija nomainītajām detaļām beidzas vienlaicīgi ar konkrētās Iekārtas garantijas termiņa 

iestāšanās brīdi. 

7.5. Garantija attiecas uz visām Līguma 1.1. punktā norādītājām Iekārtām un nekādā gadījumā uz citām 

ierīcēm, mehānismiem vai zaudējumiem, kas radušies šīs Iekārtas darbības vai nedarbošanās 

rezultātā. 

7.6.  Garantijas remonts Iekārtai tiek veikts, ja PASŪTĪTĀJS sagatavo un elektroniski (ar drošu 

elektronisko parakstu) iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM pilnībā aizpildītu apkopes – remonta 

pieteikumu, kur precīzi norādīta vismaz šāda informācija: Iekārtas nosaukums un tās identificējošie 

dati atbilstoši Līguma 1.1. punkta tabulā norādītajai informācijai, Iekārtas defekts vai arī tā 

izpausmes.  

7.7. PIEGĀDĀTĀJS garantijas laikā veic bezmaksas remontu, kā arī komplektējošo detaļu nomaiņu 

Iekārtai, kuras apkopes – remonta pieteikumā norādītie Iekārtu identificējošie dati sakrīt ar Līguma 

1.1. punkta tabulā norādītājiem attiecīgās Iekārtas identificējošiem datiem.  
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7.8. Saņemot PASŪTĪTĀJA aizpildītu apkopes – remonta pieteikumu PIEGĀDĀTĀJS nodrošina 

servisa inženiera ierašanos Iekārtas atrašanās vietā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

pilnīgi aizpildīta un PIEGĀDĀTĀJAM iesniegta apkopes – remonta pieteikuma saņemšanas, ja 

vien nav panākta cita vienošanās par servisa termiņiem. 

7.9. PASŪTĪTĀJAM garantijas perioda laikā nav tiesību remontēt Iekārtu(-as) pašam vai uzdot to darīt 

trešajai personai, ja vien par to nav panākta rakstiskā vienošanās ar PIEGĀDĀTĀJU. 

7.10. PIEGĀDĀTĀJAM, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, ir tiesības modificēt Iekārtu, lai izpildītu 

savas saistības pret PASŪTĪTĀJU. Nomainītās Iekārtas(-u) daļas tiek atgrieztas PIEGĀDĀTĀJAM 

un kļūst par tā īpašumu. Par PIEGĀDĀTĀJAM atgrieztajām Iekārtas(-u) daļām PUSES sastāda un 

paraksta aktu.  

7.11. PIEGĀDĀTĀJS nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, pielietojot materiālus, 

komplektējošās daļas vai instrumentus, kuri nav paredzēti Lietošanas instrukcijā un neatbilst 

PIEGĀDĀTĀJA rekomendācijām. PIEGĀDĀTĀJS neatbild par bojājumiem, kas radušies, 

PASŪTĪTĀJAM patstāvīgi modificējot iekārtu. 

7.12. Iekārtas garantija neattiecas uz lūzumiem un defektiem, kas radušies: 

7.12.1. Nepārvaramas varas apstākļu rezultātā; 

7.12.2. PASŪTĪTĀJA darbinieku apzinātas darbības vai bezdarbības rezultātā; 

7.12.3. Nepienācīgas un nepareizas lietošanas rezultātā. 

7.13. Defekta novēršana tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā no apkopes – remonta pieteikuma 

saņemšanas dienas. Gadījumā, ja bojātas detaļas nav plaši izplatītas un PIEGĀDĀTĀJA rīcībā nav 

nomaināmo detaļu, un PIEGĀDĀTĀJAM ir nepieciešams pasūtīt tās, tad PUSES atsevišķi rakstiski 

vienojas par termiņiem kādos jāveic defektu novēršana. 

7.14. Ja attiecīgās Iekārtas bojāto detaļu nomaiņai vai remontam ir nepieciešams transportēt pašu 

Iekārtu vai tas detaļas līdz remonta vietai, tad Iekārtas un/vai tas detaļas nodošana no 

PASŪTĪTĀJA PIEGĀDĀTĀJAM tiek fiksēta dokumentāli un PIEGĀDĀTĀJS uzņemas pilnu 

materiālo atbildību par tam nodoto Iekārtu un/vai tās detaļu līdz brīdim, kad defektu novēršana ir 

pabeigta un nodota PASŪTĪTĀJAM. Visas Iekārtas un/vai tās detaļas transportēšanas izmaksas uz 

remontdarbu veikšanas vietu un no remontdarbu veikšanas vietas sedz PIEGĀDĀTĀJS.  

7.15. Ja 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā pēc Iekārtas(-u) nodošanas PASŪTĪTĀJAM Iekārtai(-ām) ne 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ ir atkārtoti radušies defekti, kuru dēļ nav iespējams Iekārtu(-as) izmantot 

atbilstoši tās paredzētajam mērķim, PIEGĀDĀTĀJA pienākums ir PUŠU saskaņotā termiņā aizstāt 

nekvalitatīvo Iekārtu(-as) ar citu, kas atbilst šī Līguma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” 

noteiktajām prasībām. Ja minētais nav iespējams, PASŪTĪTĀJAM attiecībā uz šo Iekārtu ir tiesības 

prasīt Līguma atcelšanu un samaksātās cenas par šo Iekārtu atgriešanu pilnā apjomā. 
 

Garantijas saistību ierobežojumi 

Garantijas saistības neattiecas uz: 

7.16. Materiāliem un piederumiem, kuriem ir tikai pārdošanas garantijas. 

7.17. Iekārtas profilaktisko apkopi, tīrīšanu, katlakmens noņemšanu. 

7.18. Detaļām, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas pakļauti dabīgam nolietošanās vai novecošanas 

procesiem un to nomaiņu. 

7.19. Iekārtas funkcionēšanas kvalitāti neietekmējošiem nenozīmīgiem defektiem (piemēram, uzrakstu 

izbalēšana, nodilšana). 

7.20. Iekārtas atkārtotu uzstādīšanu sakarā ar Iekārtas atrašanās vietas maiņu, lietotāju atkārtotu 

apmācību. 
 

Garantijas saistību pārtraukšana 

Garantijas saistības uz Iekārtu tiek izbeigtas un garantija tiek anulēta, ja: 

7.21. Iekārta ir lietota pretrunā ar tās lietošanas instrukciju, ja attiecīgajai Iekārtai šāda ir paredzēta. 

7.22. Iekārtai ir bojājumi, kas radušies kaitīgu vai agresīvu vielu iedarbības rezultātā. 

7.23. Iekārtas ekspluatācijā un apkopē ir izmantoti ķīmiskie reaģenti un materiāli, kas neatbilst Iekārtas 

izgatavotāja un PIEGĀDĀTĀJA rekomendācijām. 

7.24. Iekārtai ir mehānisku bojājumu pēdas. 
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7.25. Iekārtas defekti ir radušies nepārvaramu apstākļu dēļ (force major), tādu kā ugunsgrēks, plūdi, 

zemestrīce, trešo personu nelikumīga darbība utt. 

7.26. Ir veikts Iekārtas remonts un/vai tās modificēšana, ko veicis PASŪTĪTĀJS vai trešā persona, 

iepriekš nesaskaņojot šo remontu un/vai modifikāciju ar PIEGĀDĀTĀJU. 

7.27. Iekārta ir pārdota citai personai. Iekārtas garantijas apkalpošana un remonts jaunajam Iekārtas 

īpašniekam var tikt nodrošinātas tikai pēc rakstiskas vienošanās ar PIEGĀDĀTĀJU. 
 

8. PUŠU atbildība 

8.1. Par katru nokavēto Iekārtas(-u) piegādes un/vai uzstādīšanas un/vai defektu novēršanas dienu 

PASŪTĪTAJAM ir tiesības piemērot un PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt līgumsodu 

0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no attiecīgās(-o) Iekārtas(-u) cenas bez PVN, bet ne 

vairāk par 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Iekārtu(-ām), 

PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas 

procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne 

vairāk par 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas. 

8.3. PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 

norādītās kopējās Līgumcenas, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma kādā no Līguma 

12.1.1. - 12.1.6. apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem. 

8.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, par kuru Līgumā nav paredzēts 

atsevišķs līgumsods, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot un PIEGĀDĀTĀJS apņemas samaksāt 

līgumsodu 100.00 EUR (simts euro un nulle centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no to saistību pilnīgas izpildes. 

8.6. PUSES savstarpēji ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas PUSES, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā. 
 

9. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi 

9.1. PUSES nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas 

apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā PUSE nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, 

un par kuru rašanos tā nenes atbildību, tai skaitā, stihiskas nelaimes, zemestrīces, plūdi, 

ugunsgrēki, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, no abām PUSĒM neatkarīgu 

iemeslu dēļ radušies robežu strīdi, kā arī PUSĒM saistoši normatīvie akti saskaņā ar kuriem 

PUSĒM nav iespējas izpildīt Līgumā noteiktās saistības.  

9.2. Par šādu apstākļu iestāšanos PUSEI ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, 

rakstiski jāpaziņo otrai PUSEI, pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma 

par nepamatotu.  

9.3. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem nav pieskaitāmi Latvijas valsts teritorijā pastāvošie 

laika apstākļi, to sezonalitāte un tām raksturīgie nokrišņu veidi un apmērs, kā arī ģeogrāfiskajam 

novietojumam raksturīgais reljefs. 

9.4. Ja iestājas nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi, Līguma saistības tiek pagarināts par laika 

periodu no nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanās līdz to seku novēršanas brīdim. 

9.5. Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) kalendāra 

mēnešiem, PUSES iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem vai arī 

izbeidz Līgumu. 
 

10. Konfidencialitāte 

10.1. Par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, kas atspoguļota Līgumā, visos tā pielikumos, 

vai ko kāda no Pusēm ir uzzinājusi Līguma sagatavošanas, parakstīšanas vai izpildes laikā, tai 

skaitā, jebkāda informācija par PUSĒM, to darbiniekiem vai klientiem, par Līgumā ietverto 

darbību raksturu vai jebkādām to detaļām. 

10.2. Konfidenciālā informācija var tik izpausta trešajām personām tikai un vienīgi saskaņā ar 

iepriekšēju rakstisku attiecīgās PUSES piekrišanu, izņemot, kad informācija ir izpaužama saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Minētā informācija ir konfidenciāla visu Līguma 

termiņu. 
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11. Grozījumi Līgumā 

11.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

11.2. Izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta abu PUŠU rakstiska 

vienošanās. 

11.3. Līguma rekvizītos norādītā UZŅĒMĒJA bankas konta maiņa Līguma izpildes laikā ir veicama ar 

abu PUŠU rakstisku vienošanos.    
 

12. Līguma izbeigšana 

12.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 

PIEGĀDĀTĀJAM, ja: 

12.1.1. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama Līguma noteiktā garantija, un tā pēc 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu; 

12.1.2. iestājušies apstākļi, kas liedz PIEGĀDĀTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar 

Līguma noteikumiem; 

12.1.3. PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības vai pārkāpj tā noteikumus; 

12.1.4. Ir pasludināts PIEGĀDĀTĀJA maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam 

PIEGĀDĀTĀJS būs likvidēts. 

12.1.5. tiek konstatēts, ka Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā PIEGĀDĀTĀJS ir 

sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus; 

12.1.6. PIEGĀDĀTĀJS ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā PIEGĀDĀTĀJS nav 

sasniedzams juridiskajā adresē; 

12.2. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot 

PASŪTĪTĀJAM ne mazāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

12.2.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus, un līgumsods ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no 

kopējās Līgumcenas;  

12.2.2. Pret PASŪTĪTĀJU tiek uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta. 

12.3. Līgumu pirms termiņa var izbeigt PUSĒM savstarpēji rakstveidā par to vienojoties. 
 

13. PUŠU korespondence 

13.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos, veicami rakstiski šādā 

prioritārā secībā:  

1) elektroniski (ievērojot Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu prasības, tai skaitā, 

prasības par drošu elektronisko parakstu), sūtot uz PIEGĀDĀTĀJA Līgumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi; 

2) sūtot informāciju pa pastu ierakstītā sūtījumā uz otrās PUSES Līgumā norādīto pasta adresi. 

13.1.1. Visi PUŠU paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Ja PUŠU 

paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu ierakstītā sūtījumā uz šajā Līgumā 13.3. punktā norādītajām 

PUŠU adresēm, tad ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu 7 (septītajā) dienā pēc tā 

izsūtīšanas vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad ir uzskatāms, ka 

PUSE ir saņēmusi paziņojumu 2 (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas.  

13.2. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE par juridiskās 

adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to 

izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem, ja tie tika nosūtīti uz 

Latvijas Republikas Komercreģistrā ierakstīto PUSES juridisko adresi vai Līguma 13.3. punktā 

norādīto e-pasta adresi. Cita veida paziņojumi PUSEI nav saistoši.  

13.3. PUŠU pārstāvji: 

13.3.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis, kurš atbildīgs par Līguma administrēšanu PASŪTĪTĀJA 

vārdā: LVM Zemes dzīles Vadošā laborante __________________, mob.tel. 

______________, e-pasta adrese: _________________, adrese: 

_________________. 
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13.3.2. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu 

PIEGĀDĀTĀJA vārdā: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GOLS F1”, reģistrācijas 

Nr. 40003470145, ___________________, mob.tel. ___________________, e-pasta 

adrese: ___________________, adrese: ___________________. 
 

14. Saistību pārņemšana 

14.1. PUSES vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

14.1.1. abas PUSES pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju;  

14.1.2. kādas no PUŠU saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību 

tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski uz šādu e-pasta adresi: 

lvm@lvm.lv (gadījumā, ja puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir UZŅĒMĒJS), 

___________________ (gadījumā, ja puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir LVM) 

un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību pārņemšanas 

tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 
 

15. Strīdu izskatīšana 

15.1. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā 

pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā 

šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu (pieejams šķīrējtiesas  mājas lapā internetā šādā adresē: 

http://www.arbitration.lv) viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja 

izvēles, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.  
 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, 

ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti. 

16.2. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. Līgums ir saistošs PUSĒM no tā abpusējas parakstīšanas brīža. Līguma abpusējas 

parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 
 

17. Pielikumi 

17.1. Līguma sastāvdaļa ir zemāk uzskaitītie dokumenti: 

   Pielikums Nr. 1: Tehniskā specifikācija; 

   Pielikums Nr. 2: Līgumpartnera rīcības kodekss. 
          

18. PUŠU rekvizīti: 

PASŪTĪTĀJS  PIEGĀDĀTĀJS 

AS „Latvijas valsts meži”, 

Reģistrācijas numurs 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004 

AS “SEB banka” 

konts: LV10UNLA0003030467544 

AS „Swedbank” 

konts: LV82HABA0001407052133 

 

 SIA "GOLS F1" 

reģistrācijas Nr. 40003470145 

___________________ 

___________________ 

___________________  

___________________ 

___________________ 

 

LVM Zemes dzīles direktore 

___________________ 

___________________ 

 SIA “GOLS F1” ___________________ 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

mailto:lvm@lvm.lv
http://www.arbitration.lv/

