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LĪGUMS Nr. P- 002/1.RNC/2018/064 

par JS kuģa A-53 “Virsaitis” ārkārtas remontu dokā 

 

Liepājā,         2019. gada  8. janvārī 

 

Latvijas Republikas (LR) Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma 

pavēlniecības 1. reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 1. RNC), 
reģ. Nr. 90000294774, turpmāk - Pasūtītājs, tā ________________________personā, 

kurš darbojas uz NP 1.RNC nolikuma pamata, no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „SOL S”, reģ. Nr. 40003406691, turpmāk 

- Izpildītājs, ________________________ personā, kurš darbojas uz SIA „SOL S” 

statūtu pamata, no otras puses,  

abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz NP 1. RNC iepirkumu 

komisijas 2019. gada 7. janvāra lēmumu sarunu procedūrā, brīvi izsakot savu gribu, 

neviena nepiespiesti, labā ticībā, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1 Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darbiniekiem, 

materiāliem, darba rīkiem un resursiem veikt Jūras spēku kuģa A-53 “Virsaitis” 

ārkārtas remontu dokā (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Līgumu un Līguma 

pielikumu. 

1.2 Pakalpojuma izpildes vieta – Izpildītāja Bolderājas kuģu remonta rūpnīca, Flotes 

iela 13, Rīgā. 

 

2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Detalizētas Pakalpojuma izmaksas ir norādītas Līguma 1. pielikumā „Tehniskais 

un finanšu piedāvājums”, pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 7. janvārī 

iesniegto piedāvājumu sarunu procedūrai “JS kuģa A-53 “Virsaitis” ārkārtas 

remonts dokā.  

2.2. Līguma cena ir 69 385.00 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit 

pieci euro, 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) divdesmit viena 

procenta apmērā (21%) – 14 570.85 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti 

septiņdesmit euro, 85 centi).  

Kopējā Līguma summa, ieskaitot PVN 21% - 83 955.85 EUR (astoņdesmit 

trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro, 85 centi). Šajā summā iekļauti 

visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī nepieciešamie 

palīgmateriāli, darbaspēka, transporta, materiālu, rezerves daļu un citas 

iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, kā arī atļaujas no 

trešajām personām (ja tādas nepieciešamas). PVN tiek maksāts saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto samaksas kārtību un likmi. 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Pakalpojumu, veicot: 

2.3.1. priekšapmaksu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas 

10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas un 

priekšapmaksas rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja (atzīme par saņemšanu); 

2.3.2. pēcapmaksu 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc kvalitatīva Pakalpojuma izpildes un 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

pie Pasūtītāja (atzīme par saņemšanu). 
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2.4. Samaksa par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošo Pakalpojumu tiek 

veikta EUR (euro) bankas pārskaitījuma veidā, pamatojoties uz Izpildītāja 

izrakstīto rēķinu. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu 

Izpildītāja rēķinā norādītajā norēķinu kontā. 

2.6. Katra Puse sedz savus izdevumus par komisijas un bankas pakalpojumiem, kas 

saistīti ar naudas pārskaitījumu. 

2.7. Ja Pakalpojuma izpildes gaitā top zināms par tādu papildus darbu nepieciešamību, 

kurus nevarēja iepriekš konstatēt vai paredzēt, Puses atsevišķi rakstiski vienojas 

par šo darbu apjomu, izmaksām un izpildes termiņiem. 

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Izpildītājs: 

3.1.1. ar saviem resursiem, kvalitatīvi izpilda Pakalpojumu, ievērojot Līgumā 

noteiktos izpildes termiņus, kā arī visus Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, un 

atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Pakalpojuma veikšanu; 

3.1.2. pirms Pakalpojuma uzsākšanas, iesniedz Pasūtītājam rakstisku tehnoloģisko 

risinājumu; 

3.1.3. darbus, kas saistīti ar atklātas uguns lietošanu, saskaņo ar Pasūtītāja par Līguma 

izpildi atbildīgo amatpersonu; 

3.1.4. ievēro Pasūtītāja norādījumus, likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas 

uz Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti; 

3.1.5. nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā Izpildītājam ir spēkā esoša Latvijas 

Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas izsniegta uzņēmuma 

atbilstības apliecība, kas apliecina Izpildītāja tiesības veikt Līgumā minēto 

Pakalpojumu, kā arī citas nepieciešamās atļaujas un licences, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem nepieciešamas, lai nodrošinātu Līguma izpildi; 

3.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pirms Pakalpojuma uzsākšanas, iesniedz 

darbinieku (norādot darbinieku vārdu, uzvārdu un personas kodu). Pasūtītājs 

patur tiesības uz Izpildītāja darbinieku pārbaudi un iespējamo darbinieku 

atstādināšanu, pamatojoties uz drošības režīma noteikumiem. Izpildītāja 

darbinieki var tikt pastiprināti kontrolēti no Pasūtītāja drošības personāla puses 

darbu veikšanas laikā; 

3.1.7. Pakalpojuma veikšanai norīko savus darbiniekus, nodrošina Pakalpojuma 

izpildei nepieciešamos materiālus, rezerves daļas, inventāru, transportu un citus 

nepieciešamos materiālus;  

3.1.8. izpilda Pakalpojumu atbilstoši mehānismu, sistēmu un ierīču tehniskiem 

noteikumiem; 

3.1.9. garantē, ka Pakalpojuma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atbilstoši 

kvalificēti; 

3.1.10. nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām bez 

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas; 

3.1.11. nodrošina remontos izmantoto materiālu un rezerves daļu kvalitātes un 

marķējuma atbilstību ražotāja noteiktajiem standartiem un attiecīgo materiālu 

un detaļu tehniskajiem rādītājiem; 

3.1.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma izpildē 

izmantoto rezerves daļu un  materiālu izcelsmi apliecinošus dokumentus; 

3.1.13. Līguma prasībām neatbilstoša un/vai nekvalitatīva Pakalpojuma izpildes 

gadījumā novērš Līguma 4.7. punktā noteiktajā kārtībā sastādītajā aktā fiksētos 

Pakalpojuma trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā, sedzot ar to saistītos 
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izdevumus, kā arī atlīdzina tiešos zaudējumus, ko tas radījis Pasūtītājam savas 

darbības vai bezdarbības rezultātā; 

3.1.14. neizpauž trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī 

tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet 

Izpildītājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma Līguma izpildes 

gaitā. 

3.2.  Pasūtītājs: 

3.2.1. pieņem Pakalpojumu, ja tas izpildīts kvalitatīvi, atbilstoši tehniskai 

specifikācijai un Līguma noteikumiem;  

3.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt sniegtā Pakalpojuma kvalitāti tā izpildes laikā; 

3.2.3. ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam iesniegt un izvērtēt Izpildītāja Pakalpojuma 

izpildē iesaistāmo darbinieku iesniegto sarakstu un informēt Izpildītāju, 

akceptējot vai noraidot sarakstā minēto darbinieku iesaistīšanu Pakalpojuma 

izpildē;  

3.2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi veikto Pakalpojumu Līgumā 

punktā noteiktajā kārtībā. 

 

4. PAKALPOJUMU IZPILDE UN PIEŅEMŠANA 

4.1. Pakalpojuma izpildes termiņi: kuģa pieņemšana dokā – 2019. gada 9. janvāris, 

Pakalpojuma izpildes termiņš – 10 (desmit) darba dienu laikā. Rezerves daļu 

piegāde - līdz 10 (desmit) darba dienām. 

4.2. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka Pakalpojuma izpildei ir nepieciešams 

garāks izpildes termiņš, Puses par to atsevišķi rakstiski vienojas, norādot 

pamatojumu termiņa pagarināšanai un Pakalpojuma izpildes termiņu. 

4.3. Kuģa pārvietošanu uz/no remontēšanas vietas veic Pasūtītājs. 

4.4. Kuģa nodošana remontā tiek noformēta, abu Pušu pārstāvjiem parakstot 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.5. Izpildītā Pakalpojuma kvalitāte tiek pārbaudīta darbībā, veicot reālu kuģa 

iziešanu jūrā (tauvošanās un gaitas izmēģinājumu). Pārbaudi veic Pasūtītāja 

izveidota komisija, kurā iekļauts vismaz viens Izpildītāja pārstāvis. 

4.6. Ja Izpildītāja darba vainas dēļ jāveic iekārtas atkārtotas pārbaudes (gaitas 

mēģinājumus), tad visus radušos izdevumus sedz Izpildītājs.  

4.7. Pakalpojuma izpildes fakts un nodošana – pieņemšana tiek veikta abpusēji 

parakstot aktu par darbu izpildi. Aktā tiek fiksēta Pakalpojuma kvalitāte un/vai 

pretenzijas – konstatētie trūkumi, ja tādas ir. Abpusēji parakstīts akts par 

Pakalpojuma  izpildi ir pamats rēķina izrakstīšanai. 

4.8. Izpildītājs uz sava rēķina novērš 4.7. punktā norādītajā kārtībā sastādītajā aktā 

norādītos konstatētos trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā. 

4.9. Pasūtītājs nav atbildīgs un neveic samaksu par Izpildītāja piespiedu vai 

neparedzamas dīkstāves laiku, kas radusies Izpildītāja darbības vai bezdarbības 

rezultātā. 

4.10. Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir 

saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1.Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līguma 4.1. punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0.5 % (piecas desmitās daļas 

no procenta) apmērā no Līguma 2.2. punktā noteiktās kopējās Līguma summas (bez 

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

kopējās Līguma summas.  

5.2.Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līguma kopējās summas gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes bez 
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Līgumā noteiktā pamata. Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek 

uzskatīta, ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma izpildi Līgumā un Līguma 

pielikumos noteiktos termiņos. 

5.3.Ja Izpildītājs nepilda garantijas saistības saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem, 

tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit 

euro) apmērā par katru nokavēto dienu bez PVN.   

5.4.Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līguma 2.3. punktā noteiktajos termiņos, Izpildītājs 

ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0.5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no 

neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no neapmaksātās summas. 

5.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes (izņemto Līguma 5.2. punktā 

noteikto gadījumu) un zaudējumu atlīdzības. 

5.6.Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods katrā atsevišķā tā 

piemērošanas gadījumā aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā 

dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība 

izpildīta. 

5.7.Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam samaksājamo naudas 

summu par Līguma prasībām atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem tādā apmērā, 

kādā ir Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināta līgumsoda summa un Līguma izpildes 

gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. 

5.8.Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Puses, kura 

pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā no līgumsoda rēķina saņemšanas dienas. 

5.9.Katra Puse ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas 

radušies Līguma pienācīgas neizpildes rezultātā, tai skaitā Izpildītājs ir atbildīgs par 

zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja, tā darbinieku vai pilnvaroto personu tīšas vai 

neuzmanīgas rīcības gadījumā. 

 

 

6. KVALITATĪVA UN LĪGUMA NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS 

PAKALPOJUMS, GARANTIJAS SAISTĪBAS 

6.1.Par kvalitatīvu Pakalpojumu Līguma ietvaros saprotams Pakalpojums, kas atbilst 

Līguma un tā pielikuma nosacījumiem, kā arī spēkā esošiem Latvijas Republikas 

likumiem un citiem normatīviem aktiem. 

6.2.Izpildītājs garantē veiktā Pakalpojuma kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 

ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus, nomainītajām rezerves daļām - 24 

(divdesmit četrus) mēnešus pēc Līguma 4.7. punktā noteiktā akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

6.3. Ja Līguma 6.2. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē, ka izpildītie darbi 

un/vai nomainītās rezerves daļas nav, vai nesaglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu 

un/vai lietošanas īpašības, tad Pasūtītājs paziņo par to Izpildītājam 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, uzaicinot Izpildītāju sastādīt divpusēju 

aktu par konstatētajiem trūkumiem. Izpildītāja pārstāvim pēc rakstiska paziņojuma 

saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā jāierodas Pasūtītāja norādītajā kuģa 

atrašanās vietā. Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājam tiesības 

sastādīt aktu bez Izpildītāja piedalīšanās un parakstītais akts kļūst saistošs 

Izpildītājam. 

6.4.Izpildītājs uz sava rēķina novērš 6.3. punktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus 

10 (desmit) darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas 

dienas. 
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7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde 

nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma 

noslēgšanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) 

darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais 

izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par 

kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 

30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

7.2.Gadījumā, ja Pušu spēju izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības daļēji vai pilnībā 

kavē nepārvaramās varas apstākļi: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce vai citas stihiskas 

parādības, kā arī visa veidu karadarbība, terora akti, Latvijas valsts varas izdoti 

rīkojumi, lēmumi, kas veic izmaiņas normatīvajos aktos vai citāda valsts vai 

pašvaldības rīcība, vai citi pierādāmi nepārvaramas varas apstākļi, kas nav atkarīgi 

no Pusēm, tad no Līguma izrietošo saistību izpildes termiņi tiek pagarināti uz 

minēto nepārvaramas varas apstākļu eksistēšanas periodu. 

7.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija 

iespējams ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas, par spīti īstenotai 

pienācīgai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. 

7.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 

katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot 

otru Pusi 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā, ja Izpildītājs ir 

saņēmis priekšapmaksu, bet Līgums nav izpildīts līdzvērtīgā apjomā, Izpildītājs 

apņemas Pasūtītājam atmaksāt visas līdz tam pārskaitītās naudas summas saistībā 

ar Līguma izpildi. 

 

8.  STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

8.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, tad otrai Pusei ir tiesības 

iesniegt rakstveida pretenziju, 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noteikumu 

pārkāpuma konstatēšanas dienas, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma 

punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu. Pusei, kurai iesniegta pretenzija, uz to 

jāsniedz rakstiska atbilde 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas. 

8.2. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem 

likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar 

Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, 

tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.4. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.5. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pusēm 

savstarpēji rakstveidā vienojoties, nepretendējot uz neiegūto peļņu. 

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš rakstveidā informējot 

par to Izpildītāju, ja Izpildītājs kavē Līgumā, tai skaitā, Līguma pielikumā 

noteiktos Pakalpojuma izpildes un/vai trūkumu novēršanas termiņus vairāk kā 

par 20 (divdesmit) kalendārām dienām. 

8.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš rakstveidā 

informējot par to Pasūtītāju, ja Pasūtītājs neveic samaksu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa. 

8.8. Līguma 8.6. un 8.7.punktos noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 

7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) 

nosūtīšanas dienas. 
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9. PUŠU PĀRSTĀVJI 

9.1.Pasūtītāja kontaktpersona ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā: 

_____________, tālr. ___________, e-pasts: ______________ 

9.2.Izpildītāja kontaktpersona ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā: 

______________, tālr. _______________, e-pasts: ________________ 

9.3.Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina 

Pušu komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. 

Līguma 9.1. punktā minētā kontaktpersona ar šo Līgumu tiek pilnvarota parakstīt 

visus ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, t.sk. aktus.  

9.4.Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē 

otra Puse par kontaktpersonas nomaiņu. Rakstiski paziņoto kontaktpersonas 

pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1.Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. Līguma spēkā stāšanās datums norādīts šī Līguma pirmās 

lapas augšējā labajā stūrī.  

10.2.Visi Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā 

no to abpusējas parakstīšanas brīža, izņemot šī Līguma noteiktos gadījumus. 

10.3.Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sastādītie Līguma grozījumi ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

10.4.Puses apņemas saglabāt Līgumā ietverto informāciju, nosacījumus, kā arī Līguma 

izpildes gaitā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas izpaušana ir 

pamatota ar tiesību normām vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, kā arī pēc 

Pircēja pieprasījuma atgriež visus dokumentus un citus materiālus (arī to kopijas 

un norakstus), ja tādi tikuši izsniegti Izpildītājam Līguma saistību izpildei. 

10.5.Pusēm ir tiesības apstrādāt šī Līguma ietvaros no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Puse, 

kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu 

subjektu informēšanu. Puses nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai tiesību 

normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

10.6.Izpildītājs uzņemas atbildību par visām materiālajām un/vai cita rakstura sekām 

gadījumā, ja Izpildītājs nav informējis datu subjektus par datu nodošanu 

Pasūtītājam, datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatojumiem un tiesībām, 

kā arī, ja Izpildītāja sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un Izpildītājs ar 

Līgumā iesaistītajām pilnvarotajām personām nebūs saskaņojis datu apstrādi. 

10.7.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas nerada pārējo 

noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem 

Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem. 

10.8.Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai 

citu rekvizītu izmaiņām. 

10.9.Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas 

uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm 

(izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus). 

10.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, no kurām 7 (septiņas) 

lapas aizņem Līguma teksts un 3 (trīs) lapas - tam pievienotais 1.pielikums 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums”, divos eksemplāros ar vienādu juridisku 
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spēku, pa vienam katrai no Pusēm.  

 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:          Izpildītājs: 

 

AM NBS NP 1.RNC       SIA „SOL S” 

Reģ.Nr.90000294774       Reģ. Nr. 40003406691 

Roņu iela 2, Liepāja , LV - 3401     Adrese: Liepkalnu iela 14, Mārupe  

            Mārupes pagasts, LV- 2167 

Valsts kase          Banka: AS Swedbank 

Kods: TRELLV22        Kods: HABALV22 

Konts Nr.:            

LV81TREL2100031012000       Konts: LV21HABA0551023765512 

 

________________________     ___________________ 

 

 

____________  ____________      _____________ _______________ 
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