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APSTIPRINĀTS: 
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 

kustamās mantas 
 atsavināšanas komisijas 2022. gada 4. jūlija sēdē 

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 

kustamās mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z  

pārdošanas par brīvu cenu noteikumi 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk – SIA LNMC) kustamās mantas  - 
ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z (turpmāk – Kustama manta), pārdošanas par 
brīvu cenu noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama SIA LNMC 
piederošā ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z atsavināšana. 

1.2. Kustamas mantas atsavināšanas veids – pārdot par brīvu cenu. 
1.3. Maksāšanas līdzeklis par Kustamo mantu ir eur (100 % apmērā). Kustamās mantas 

pārdošanas brīvā cena norādīta bez pievienotās vērtības nodokļa, ko pircējs maksā papildus.  
1.4. Atsavināšanas organizētājs – SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, reģistrācijas 

Nr. 40003435328, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (turpmāk – 
organizētājs), pamatojoties ar valdes rīkojumu izveidota Kustamās mantas atsavināšanas 
komisija ( turpmāk – Komisija). 

1.5. Kustamai mantai netiek dots garantijas termiņš. SIA LNMC neuzņemas un nesniedz nekādas 
garantijas saistībā ar Kustamās mantas kvalitāti, darba kārtību un tehnisko stāvokli, tajā 
skaitā iespējamiem slēptiem defektiem. Kustamā mantas atrodas Valmierā. V. Baloža ielā 
13A un tās izvešana jāveic Kustamās mantas pircējam par saviem līdzekļiem un saviem 
resursiem pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.  

2. Atsavināmā kustamā manta un nosacītā cena 
2.1. Ziņas par Kustamo mantu: 
2.1. Atrodas Valmierā, V. Baloža ielā 13A; 
2.2. Specializēta – tikai vienai konkrētai funkcijai – ūdens skaitītāju verificēšanai; 
2.3. Stāvoklis – labā ekspluatācijas kārtībā; 
2.4. Kalibrēšana – pēdējā Objekta svaru kalibrēšana veikta 04.06.2021.; 
2.5. Kustamās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā - Valmierā, V. Baloža ielā 13A, 

darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar juristi Unu Celmiņu (tālrunis – + 371 
26306979; e-pasts: una.celmina@lnmc.lv). 

2.6. Kustamās mantas brīva cena – 6150 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit euro 00 centi) 
bez PVN. 

3. Informācija par kustamās mantas atsavināšanu 
3.1. Sludinājums par Kustamās mantas atsavināšanu publicēts SIA LNMC mājas lapā 

www.lnmc.lv. 
3.2. Noteikumi publicēti un ar tiem var iepazīties SIA LNMC mājas lapā www.lnmc.lv  
 

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana 
4.1. Atsavināmās kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā 
Kustamo mantu. 
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4.2. Pieteikumu (Noteikumu 1.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Komisija veic no 2022. 
gada 5. jūlija līdz 2022. gada 12. jūlija plkst.12:00. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, 
pretendents apliecina ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un 
apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu 
iegūt savā īpašumā atsavināmo kustamo mantu, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā 
samaksājot nosacīto cenu par atsavināmo Kustamo mantu un noslēdzot ar tā atsavinātāju 
līgumu saskaņā ar Noteikumiem.  

4.3. Pieteikums iesniedzams nosūtot to pa pastu uz adresi Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, 
LV-1013, ar norādi “Pieteikums ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z atsavināšanai” 
vai nosūtot Pieteikumu elektroniski uz e-pasta adresi info@lnmc.lv, ar norādi “Pieteikums 
ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z atsavināšanai”, kuram pievienojami šādi 
dokumenti: 

4.3.1. juridiskai personai – juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties 
uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments vai tā atsavinājums, ja šī tiesības jau nepastāv uz 
likuma pamata vai nav noteiktas juridiskas personas statūtos vai citos tās darbību regulējošos 
aktos; 

4.3.2. fiziskai personai – pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties tās vārda apliecinošs 
dokuments, ja pieteikuma iesniedzējs nav Kustamās mantas pircējs.  

4.4. Ja Pieteikums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu Pieteikuma 
izsūtīšanu, lai nodrošinātu Pieteikuma saņemšanu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 12. jūlijam 
plkst. 12:00. 

4.5. Ja Pieteikums tiek sūtīts elektroniski, Pieteikumam jābūt parakstītam ar elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta fiziska persona personīgi vai tās pārstāvis 
(pilnvarnieks uz notariāli vai citas institūcijas likumā noteiktā kārtībā apliecinātas pilnvaras 
pamata vai likumā noteiktas institūcijas iecelts pārstāvis), vai arī juridiskas personas 
pārstāvis vai pilnvarotā persona.  

4.6. Visi dokumenti ir iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli 
apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie 
noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasībām. 

4.7. Dokumenti, kuri iesniegti Komisijai, netiek atdoti.  
4.8. Pieteikums netiek pieņemts un uzskatāms par neiesniegtu, bet to iesniegušo personu 

neiekļauj vai izslēdz no Kustamās mantas pircēju pretendentu reģistra, ja: 
4.8.1. nav vēl iestājies pieteikuma iesniegšanas termiņš; 
4.8.2. nav iesniegti vai uzrādīti visi Noteikumu 4.3. punktā minētie dokumenti; 
4.8.3. tiek konstatēts, ka sniegtās ziņas, kuras Komisija ir tiesīga pārbaudīt, nav patiesas vai citos 

gadījumos, kad iesniegtie dokumenti neatbilst Noteikumu prasībām; 
4.8.4. iestājušies citi Noteikumos paredzētie apstākļi. 
4.9. Komisija, veicot reģistrāciju un pārbaudījusi iesniegtos dokumentus, sastāda reģistru, 

iekļaujot tajā šādas ziņas par pretendentu, kas izpildījis Noteikumu 4.3. punktā paredzētās 
prasības un uz kuru nav attiecināmi Noteikumu 4.8. punkta noteiktie ierobežojumi: 

4.9.1. reģistrēšanās datumu un laiku; 
4.9.2. fiziskajai personai (un tās pilnvarotai personai) – vārdu, uzvārdu, personas kodu un 

deklarētās dzīves vietas adresi; 
4.9.3. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un pārstāvja amatu, 

vārdu, uzvārdu; 
4.9.4. dokumentus, kādi pievienoti iesniegtajam pieteikumam.  
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5. Nosacītās cenas samaksas kārtība un pirkuma līguma noslēgšana 
5.1.Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi 

pieteikumu un tikusi reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā. 
5.2. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām pieņem 

lēmumu par pretendenta atzīšanu par Kustamās mantas pircēju un uzaicina pretendentu 10 
(desmit) dienu laikā veikt samaksu uz SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 
norēķinu kontu Nr. LV38HABA0001407049821 (AS “Swedbank”) un noslēgt pirkuma 
līgumu par nosacīto cenu. Maksājums veicams 100 % eur.  

5.3. Kustamās mantas pircējs 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis apliecinājumu 
veiktajam maksājumam par Kustamo mantu, paraksta tā pirkuma līgumu (Noteikumu 
2.pielikums). 

5.4. Ja Noteikumu 5.2. punktā noteiktajā termiņā nav veikta Kustamās mantas cenas samaksa 
pilnā apmērā, un nav iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments, kā arī, ja pircējs nav 
noslēdzis Kustamās mantas pirkuma līgumu Noteikumu 5.3. punktā noteiktajā termiņā, 
uzskatāms, ka atsavināmās Kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no 
Kustamās mantas pirkuma tiesībām.  

5.5. Personai, kura zaudējusi tiesības iegūt īpašumā atsavināmo kustamo mantu, nav tiesības 
atkārtoti iesniegt pieteikumu par tās pašas Kustamās mantas, kura atsavināšanas procesā 
izdarītā Noteikumu pārkāpuma rezultātā iestājies šo tiesību zudums, pirkumu par brīvu cenu.  

6. Nenotikusi pārdošana 
6.1. Atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu, ja: 
6.1.1. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents: 
6.1.2. pretendents, kurš ieguvis Kustamās mantas pirkuma tiesības, nav veicis pirkuma maksas 

samaksu noteiktajā termiņā; 
6.1.3. atsavināšana nav uzsākta vai tikusi pārtraukta tehnisku iemeslu dēļ.  
6.2. Ja atsavināšana atzīta par nenotikušu, komisija rīkojas atbilstoši SIA LNMC valdes 

lēmumam.  
7. Atsavināšanas rezultātu apstiprināšana 

7.1. SIA LNMC valde Kustamās mantas atsavināšanas rezultātus apstiprina 7 (septiņu) dienu 
laikā pēc Kustamās mantas pirkuma līguma noslēgšanas, pieņemot lēmumu. 

8. Noslēguma jautājumi 
8.1. Pretendentam, kurš vēlas pirkt atsavināmo Kustamo mantu par brīvu cenu, ir tiesības: 
8.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar tā atsavināšanu un tās rezultātiem; 
8.1.2. iesniegt Kustamās mantas atsavināšanas organizētājam sūdzību par Komisijas 

pieņemtajiem lēmumiem 5 (piecu) dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 
8.2. Pretendenti piekrīt, ka iegūtie personas dati tiek apstrādāti ievērojot Fizisko personu datu 

apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK, ar mērķi noslēgt pirkuma līgumu ar iekārtas 
ieguvēju.  

8.3. Pircējam ir pienākums ir ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošināt Kustamās 
mantas izvešanu no SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” telpām, nekavējoties pēc 
tam, kad abpusēji parakstīts Kustamās mantas nodošanas – pieņemšanas akts. 
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1.Pielikums 

 
SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”  

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 
info@lnmc.lv  

 
PIETEIKUMS  

Atsavināmās kustamās mantas pirkumam par brīvu cenu * 

 

Pieteikuma aizpildīšanas datums  

PIETEIKUMA ADRESĀTS: 
Nosaukums SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 
Reģistrācijas numurs 40003435328 
Juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

 
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS: 

Vārds, uzvārds vai nosaukums  

Personas kods vai reģistrācijas numurs  

Deklarētā vai juridiskā adrese   

Faktiskā adrese, ja tā atšķiras no 
deklarētās vai juridiskās adreses  

 

Persona, kas paraksta Pieteikumu 
iesniedzēja vārdā – vārds, uzvārds 

 

Personas, kas paraksta Pieteikumu 
Iesniedzēja vārdā, pārstāvību /paraksta 
tiesību apliecinošs dokuments  

 

Kontaktpersona, tālruņa numurs   

Elektroniskā pasta adrese:  

Oficiālā elektroniskā adrese, ja ir 
aktivizēts tās konts 

 

Banka, Konta numurs  

ATSAVINĀMĀ KUSTAMĀ MANTA 
Ūdens skaitītāju pārbaudes stends JOS 40Z 
Īpašnieks SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMI/PIEKRIŠANAS 
Parakstot šo pieteikumu apliecinu, ka esmu informēts (-a), ka Pieteikuma adresāts kā Datu 
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pārzinis apstrādā Pieteikuma iesniedzēja personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams 
kustamas mantas atsavināšanas īstenošanai un varbūtēja pirkuma līguma noslēgšanai. 
Parakstot un iesniedzot šo pieteikumu apliecinu, ka ar noteikumiem “SIA “Latvijas 
nacionālais metroloģijas centrs” kustamās mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 
40Z  pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” esmu iepazinies, un apņemos ievērot, noteiktajā 
kārtībā un termiņā samaksāt atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu (EUR 6150) un 
parakstīt tā pirkuma līgumu, to saturs man ir saprotams un tiem piekrītu.  
Pretendents piekrīt, ka saziņai ar Pretendentu tiek izmantota pieteikumā norādītā oficiālā 
elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts vai norādītā elektroniskā pasta adrese, tajā skaitā 
piekrīt sarakstei bez drošā elektroniskā paraksta. 
PIELIKUMĀ: atzīmēt ar „X” 
Juridiskās personas pārstāvja 
(pilnvarotās personas) tiesības rīkoties 
uzņēmuma vārdā un pārstāvību 
apliecinošs dokuments 

 

Tiesību aktos noteiktajā kārtībā 
apstiprināts un pilnvarojumu pārstāvēt 
fizisko personu apliecinošs dokuments 

 

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PARAKSTS UN PARAKSTA ATŠIFRĒJUMS** 
 
 
 
 

 
*Pieteikuma forma nedrīkst tikt mainīta, iesniedzot pieteikumu uz izmainītas formas Komisija iesniegto 
pieteikumu noraida. 
 
**Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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2. Pielikums 

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________ 

Valmierā, 2022. gada___.________________ 

vai  
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 
LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”,  reģistrācijas Nr.40003435328 (turpmāk – 
Pārdevējs), tās valdes locekļa Kaspara Paupes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no 
vienas puses, un 

_______(nosaukums), reģistrācijas Nr. _____/ nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___ (turpmāk 
– Pircējs), kuru pamatojoties uz ____, pārstāv ______(amats, vārds, uzvārds), no otras puses  
vai 
_______(vārds, uzvārds), personas kods _______ (turpmāk – Pircējs), no otras puses 
turpmāk kopā saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse,  
pamatojoties uz, kustamās mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z pārdošanas par 
brīvu cenu noteikumiem, kustamās mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z 
pārdošanas par brīvu cenu, kas notika no 2022. gada 5. jūlija līdz 2022. gada 12. jūlijam 
(turpmāk – Pārdošana par brīvu cenu), rezultātiem,  
noslēdz Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem saistošu pirkuma līgumu, turpmāk – 
Līgums. 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu kustamo mantu – ūdens skaitītāju 

pārbaudes stendu JOS 40Z (turpmāk – Iekārta) ar visiem tās piederumiem, tādā stāvoklī un 
kārtībā, kādā tā atrodas Līguma slēgšanas brīdī. 

1.2. Pircējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pilnībā apzinās Iekārtas vērtību, tās tehnisko 
stāvokli un apņemas neizvirzīt nekāda veida pretenzijas pret Pārdevēju par Iekārtas 
neatbilstību Pircēja vajadzībām. 

1.3. Pārdevējs apliecina, ka tam kā Iekārtas vienīgajam īpašniekam ir tiesības pārdot Iekārtu 
Pircējam.  

2. Maksājumi un norēķinu kārtība 
2.1. Iekārta tiek pārdota Pircējam par cenu EUR _____ (____eiro, ___ centi), pievienotās 

vērtības nodoklis 21%  (turpmāk – PVN) EUR _____ (____eiro, ___ centi) apmērā, kopā   
ar PVN  EUR _____ (____eiro, ___ centi),  (turpmāk – Maksa). 

2.2. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Pircējs ir veicis Maksu par Iekārtu Līguma 2.1. 
punktā noteiktajā apmērā atbilstoši Pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem. 

 
3. Iekārtas pieņemšanas - nodošanas kārtība 

3.1. Pārdevējs nodod Pircējam un Pircējs pieņem Iekārtu 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 
noslēgšanas dienas ar attiecīgu nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma pielikums Nr. 1), 
kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji Iekārtas nodošanas –  pieņemšanas brīdī. 

3.2. Pirms ierašanās uz Iekārtas pieņemšanu Pircējam ir jāpiesakās pie Pārdevēja pilnvarotās 
personas ___________, iepriekš piesakoties pa tālr.___________, mob. tālr.__________, 
e-pasts: ________________, kuram ir tiesības parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu 
Pārdevēja vārdā. 
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3.3. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Iekārtu pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 
parakstīšanas brīža. 

3.4. Iekārtu Pārdevējs nodod Pircējam Pārdevēja telpās Valmierā, V. Brieža ielā 13A. 
3.5. Pircējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošina nodotās Iekārtas izvešanu 

no Pārdevēja telpām, nekavējoties pēc tam, kad abpusēji parakstīts nodošanas – 
pieņemšanas akts. 

3.6. Pircēja vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu tiek pilnvarots ________. 
 

4. Pušu atbildība 
4.1. Puses apņemas ievērot Līguma noteikumus un pienācīgi izpildīt uzņemtās saistības. Ja 

Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgā kārtā, vainīgā no 
Pusēm atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 

4.2. Atbildība par Iekārtas saglabāšanu, visi riski par Iekārtas bojājumu, zaudējumu vai bojā 
eju, pāriet Pircējam no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

4.3. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Iekārtas bojājumiem un ir atbrīvots no jebkādu 
zaudējumu segšanas gadījumā, ja Iekārtas tiek bojāta pēc nodošanas – pieņemšanas akta 
abpusējas parakstīšanas. 

4.4. Par Līguma 3.1. punktā noteiktā Iekārtas pieņemšanas un izvešanas termiņa neievērošanu 
Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par 
katru nokavējuma dienu saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu uz rēķinā norādīto 
Pārdevēja norēķinu kontu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes. 
Šajā punktā noteiktā maksa tiek aprēķināta sākot ar nākamo dienu pēc Līguma 3.1. punktā 
noteiktā termiņa beigām. Iekārta Pircējam tiek nodota pēc tam, kad Pircējs ir apmaksājis 
šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā izrakstīto Pārdevēja rēķinu.  

4.5. Ja Pircējs kavē Iekārats pieņemšanu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām, Pārdevējam ir 
tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.  

4.6. Pārdevējs nodrošina Iekārtas nodošanu bez vilcināšanās. Ja Iekārtas nodošana aizkavējas 
Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs ir atbrīvots no Līguma 4.4.punktā minētā atbildības 
pienākuma. 

 
5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju 
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, ko attiecīgā 
Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, 
vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu ar oficiālu 
paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas 
izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi 
Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot 
pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai 
bezdarbību, un kas saistību izpildi  padara par neiespējamu. 

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstiski otrai Pusei, tiklīdz šāda 
paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra 
dienu laikā, pievienojot dokumentus/informāciju, kas pamato nepārvarams varas apstākļu 
iestāšanos un ietekmi uz Līguma izpildi. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu 
nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies. 

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendāra 
dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar rakstisku paziņojumu. 
Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei 
nepārvaramas varas apstākļu laika posmā. 
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6. Konfidencialitāte 

6.1. Konfidenciāla informācija ir jebkāda veida informācija par Pusi, kas ir jebkādā veidā 
nodota vai kļuvusi zināma otrai Pusei Līguma noslēgšanas sarunu gaitā vai Līguma 
izpildes laikā, kā arī jebkura cita informācija, kuru Puse Līguma darbības laikā ir 
rakstveidā norādījusi kā konfidenciālu (turpmāk – Konfidenciāla informācija). Puses ir 
atbildīgas viena otrai par Līgumā noteikto konfidencialitātes saistību ievērošanu, un tām ir 
aizliegts izpaust Konfidenciālu informāciju trešajām personām. Ar Konfidenciālas 
informācijas izpaušanu Līguma ietvaros saprot Konfidenciālas informācijas nodošanu 
jebkādā veidā trešajām personām. Ja kāda no Pusēm pārkāpj Līgumā noteiktās 
konfidencialitātes saistības, Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga prasīt zaudējumu 
atlīdzību. 

6.2. Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības neattiecas uz tādu informāciju: 
6.2.1. kas Konfidenciālas informācijas nodošanas otrai Pusei laikā vai pēc tam ir vai pēc 

tam kļūst publiski zināma, Pusēm nepārkāpjot Līgumu; 
6.2.2. kas otrai Pusei bija pieejama tiesiski pirms tās saņemšanas no Konfidenciālā 

informācijas sniedzošās Puses; 
6.2.3. kuru Puse, kas nav Konfidenciālas informācijas saņēmēja, bez ierobežojumiem jau 

ir atklājusi trešajai personai. 
6.3. Netiks uzskatīts, ka Puse ir pārkāpusi savas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, 

ja Konfidenciālas informācijas izpaušanas pienākumu paredz normatīvs vai administratīvs 
akts, kas jāizpilda šai Pusei, vai, ja Konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama, 
lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības, vai ir nepieciešama tiesvedībā, lai 
aizsargātu Puses tiesības saskaņā ar Līgumu. 

6.4. Konfidencialitātes saistības Pusēm ir saistošas līdz brīdim, kamēr otra Puse nepaziņo par 
pretējo. 

6.5. Izbeidzot Līgumu, Pusei, kuras rīcībā ir otras Puses Konfidenciāla informācija, ir 
pienākums pēc Puses rakstveida pieprasījuma atbilstoši tās norādījumiem nekavējoties 
atdot visu Konfidenciālo informāciju vai to neatgriezeniski izdzēst no visiem datu 
nesējiem. 

6.6. Šīs Līguma sadaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 
darbības termiņš. 

 
7. Līguma termiņš 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību 
pilnīgai izpildei. 

 
8. Citi noteikumi 

8.1. Visi strīdi, ko Puses nevarēs atrisināt vienojoties, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nekādi strīdi, 
prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo 
Puses no pilnīgas Līguma saistību izpildes. 

8.2. Visi Līguma labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, 
noteiktā kārtībā abpusēji parakstīti, un kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar 
parakstīšanas brīdi. 

8.3. Attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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8.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz __ (_____) lapām. Puses Līgumu 
paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katrai Pusei ir pieejams 
abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 
vai 
Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz __ (______) lapām 2 (divos) 
eksemplāros ar vienādu saturu un juridisko spēku, no kuriem viens Līguma eksemplārs 
glabājas pie Pārdevēja, bet otrs - pie Pircēja. 

 
9. Pušu rekvizīti 

Pārdevējs 
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 
Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 
Reģistrācijas Nr.40003435328 
Banka: AS „SWED banka” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV38HABA0001407049821 
Tālr.:27383828; e-pasts: info@lnmc.lv 
 

Pircējs 
Nosaukums/ vārds, uzvārds 
Deklarētā/ Juridiskā adrese: ______ 
Personas kods/ reģ. Nr.: ________  
Banka: ____________ 
Konta Nr.: ____________ 
E-pasts: ____________ 
 
______________________/________/ 
 

vai 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr. 1  

Pirkuma līgumam 

 

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
    
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”,  reģistrācijas Nr.40003435328 (turpmāk – 
Pārdevējs), tās valdes locekļa Kaspara Paupes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no 
vienas puses,  

un 

_______(nosaukums), reģistrācijas Nr. _____/ nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___ (turpmāk 
– Pircējs), kuru pamatojoties uz ____, pārstāv ______(amats, vārds, uzvārds), no otras puses  
vai 
_______(vārds, uzvārds), personas kods _______ (turpmāk – Pircējs), no otras puses 
 
saskaņā ar 2022.gada ___.______     starp Pusēm noslēgto  pirkuma līgumu, sastāda šādu aktu: 
 
1. Pārdevējs nodod, bet Pircējs pieņem īpašumā Iekārtu: ūdens pārbaudes stends JOS 40Z ar 
komplektējošām sastāvdaļām.  
2. Nodošanas datums: __.__.2022. 

3.Pircējam nav iebildumu par Iekārtas tehnisko stāvokli un aprīkojumu. 

4. Aktam pievienoti dokumenti: ____________. 

5. Īpašas atzīmes:_________. 

6. Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros. Katra Puse saņem vienu eksemplāru. Abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

Pušu pilnvaroto pārstāvju paraksti, nododot un pieņemot Iekārtu: 

Pārdevējs 
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 
Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 
Reģistrācijas Nr.40003435328 
Banka: AS „SWED banka” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV38HABA0001407049821 
Tālr.:27383828; e-pasts: info@lnmc.lv 
 

Pircējs 
Nosaukums/ vārds, uzvārds 
Deklarētā/ Juridiskā adrese: ______ 
Personas kods/ reģ. Nr.: ________  
Banka: ____________ 
Konta Nr.: ____________ 
E-pasts: ____________ 
 
 
 
 
______________________/________/ 
 

vai 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  


