
Projekts „VocEdu”, LLIV-265  
 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.1.-ERAF-H/2 

 
Par mācību aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu  izglītības 

programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
 

Jelgavā, 2014. gada 2. aprīlī 
  
 
Jelgavas Tehnikums reģ. Nr. 90000041031, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-
3001 (turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS), tās direktores Janīnas Rudzītes personā, kas darbojas saskaņā ar 
Nolikumu, no vienas puses un SIA „HCT AUTOMOTIVE”, reģ.Nr. 40003088088 ,(turpmāk tekstā - 
IZPILDĪTĀJS), tās valdes locekļa Alvja Leča  personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras 
puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti Puses,  
ņemot vērā, ka: 
PASŪTĪTĀJS ar tā izveidotas iepirkuma komisijas 2014.gada 12. marta lēmumu, protokols Nr. 5, ir 
piešķīris līguma slēgšanas tiesības IZPILDĪTĀJAM iepirkumā „Mācību aprīkojuma piegāde un 
uzstādīšana izglītības programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, iepirkuma identifikācijas Nr. 
JAV2013/11 (turpmāk tekstā – KONKURSS), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – 
LĪGUMS): 
 

LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM specifiskās iekārtas, 

kas uzskaitītas Tehniskajā specifikācijā LĪGUMA 1.pielikumā (turpmāk tekstā – PRECE), 
apmācīt PASŪTĪTĀJA darbiniekus lietot piegādātās PRECES un nodrošināt garantijas laika 
remontu saskaņā ar KONKURSA nolikumu, Tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA 
Piedāvājuma pieteikums (LĪGUMA 2. pielikums).  

2. LĪGUMS tiek noslēgts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā  
projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām / VocEdu” Nr. 
LLIV-265 ietvaros.  

 
LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

2. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 
kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 
ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās vai 
teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā pirms LĪGUMA izpildes uzsākšanas PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā un visā 
laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā tiek pildīts.  

PRECES PIEGĀDES UN APMĀCĪBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4. IZPILDĪTĀJS piegādā PRECES PASŪTĪTĀJAM pēc adreses Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, 
Jelgava, 28 (divdesmit astoņu) kalendāro dienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

5. Piegādājot PRECI, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PRECES piegādi apliecinošu 
dokumentu – pavadzīmi/rēķinu un pieņemšanas nodošanas aktu par PRECES piegādi. 
PASŪTĪTĀJS, parakstot PRECES piegādi apliecinošu dokumentu, apliecina PRECES saņemšanas 
faktu.  

6. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību 
LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu par PRECES 
PIEGĀDI. Ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, tas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
PRECES saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt piegādāto PRECI. 

7.  PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā novērš PRECES trūkumus. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 
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darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem 
un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 
IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.  

8. Par PRECES piegādes dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis PRECI 
PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES piegādi 
apliecinošu dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 6. punktā noteiktajā kārtībā. 
PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PRECES piegādes dienu uzskatāma diena, kad 
IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 
PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 7. punktā noteiktajā kārtībā.  

9.  IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību 10 (desmit) darba dienu laikā no 
PRECES piegādes dienas. 

10. Pēc apmācību veikšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 
apmācību veikšanu apliecinošu pieņemšanas nodošanas aktu par apmācību veikšanu. 
PASŪTĪTĀJS, parakstot apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu, apliecina apmācību 
saņemšanas faktu. 

11. Ja PASŪTĪTĀJS apmācību veikšanā konstatē trūkumus, tas 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 
apmācību veikšanu apliecinoša dokumenta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 
atteikumu pieņemt apmācības.  

12. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem novērš apmācību veikšanas trūkumus (veic atkārtotu apmācību) un iesniedz 
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību nodošanas un pieņemšanas aktu. 
PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc apmācību pieņemšanas – nodošanas akta 
saņemšanas pārbauda apmācību veikšanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem 
apmācības, parakstot apmācību nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM 
motivētu atteikumu pieņemt apmācības.  

13. Par apmācību veikšanas dienu uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS veicis apmācības 
PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību veikšanu 
apliecinošu dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis apmācības LĪGUMA 10. punktā noteiktajā 
kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par apmācību veikšanas dienu uzskatāma 
diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu apmācību nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 
PASŪTĪTĀJS pieņēmis apmācības LĪGUMA 12. punktā noteiktajā kārtībā.  

 
GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

 
14.  Garantijas termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši pēc pieņemšanas nodošanas akta par 

PRECES piegādi un apmācību sniegšanu parakstīšanas dienas,15. IZPIDLĪTĀJS  garantē, ka 
tehniskās apkopes garantijas laikā tiks veiktas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 
rakstveida pieprasījuma saņemšanas. 

16. IZPILDĪTĀJS iekārtas garantijas laikā nodrošinās par saviem līdzekļiem iekārtas ikgadējo tehnisko 
apkopi, ja paredzēta garantijas nosacījumos un iekārtas nomaiņu, saskaņā ar LĪGUMA pielikumā 
Nr.1 „Tehniskajā specifikācija” noteiktajām prasībām vai remontu garantijas laikā. 
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LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

17. LĪGUMA summa ir EUR 13 446.14 (trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit seši eiro un 14 
centi), t.sk., līgumcena bez PVN 21% EUR 11 112.52 (vienpadsmit tūkstoši simtu divpadsmit 
tūkstoši eiro un 52 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis EUR 2 333.62 (divi tūkstoši trīsi 
simti trīsdesmit trīs eiro  un 62 centi).  

18. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto izpildīto 
PRECES pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu, veic samaksu pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA 
norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc PRECES un apmācību 
saņemšanas, kā arī pieņemšanas nodošanas aktu par PRECES piegādi un apmācību sniegšanu 
parakstīšanas dienas.  

 
PUŠU ATBILDĪBA 

19. Par LĪGUMĀ noteikto termiņu nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 
0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru kavēto kalendāro 
dienu.  

20. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktajiem 
PASŪTĪTĀJA maksājumiem IZPILDĪTĀJAM. Ja PASŪTĪTĀJAM nav jāveic šajā punktā 
minētie maksājumi, IZPILDĪTĀJAM, līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 
PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

21. Par LĪGUMĀ noteiktu termiņu nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 
0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto 
kalendāro dienu. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 
attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

22. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, 
kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver 
dienu, kurā saistība izpildīta.  

 
NEPĀRVARAMA VARA 

23. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 
tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 
novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 
NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI). 

24. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 
APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā no NEPĀRVARAMAS VARAS 
apstākļa iestāšanās dienas, par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 
atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības 
pamatu.  

25. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 
termiņš tiek pagarināts par NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU darbības laiku.  

26. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 

 
KONFIDENCIALITĀTE 

27. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 
informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz tiem 
gadījumiem, kad informācijas sniegšanas pienākums ir noteikts ar spēkā esošu normatīvo aktu. 

28. LĪGUMA 24.puntā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek 
spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja ar LĪGUMU nodibinātās saistības 
tiek izbeigtas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

29. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 
vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja:  

29.1. IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto PREČU piegādes termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) 
darba dienām;  

29.2. IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto apmācību veikšanas termiņu vairāk par 10 (desmit) 
darba dienām; 

30.  Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības maksātnespējas dēļ, 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 
vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM. 

31. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 
vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja: 

33.1. PASŪTĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteiktos apmaksas termiņus vairāk par 30 dienām. 
32.  Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI.  
 

STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 
33. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

Strīdi un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, tiek risinātas tiesā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesisko regulējumu. 

 
NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

34. LĪGUMĀ noteiktos dokumentus, kas apliecina PREČU piegādi un apmācību saņemšanu 
PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs parakstīt PASŪTĪTĀJA pārstāvis, Janīna Rudzīte.  

35. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi LĪGUMA izpildes laikā nozīmē Guntis Janmers, mob. 
tālrunis 29414533., e-pasts janmers@inbox.lv 

36. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi LĪGUMA izpildes laikā nozīmē Māri Meijeru , tālrunis 
67702665, mob. tālrunis 29597432  fakss 67702664, e-pasts maris@hct.lv . 

37. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA 
saistību izpildei.  

38. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski. Grozījumi stājas spēkā un kļūst par LĪGUMA 
neatņemamu sastāvdaļu ar to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

39. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, tai skaitā, 
LĪGUMA 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 1 lapas un LĪGUMA 2. pielikums 
„Piedāvājuma pieteikums” uz 3 lapām. Katrai PUSEI tiek izsniegts viens LĪGUMA eksemplārs. 

  
PUŠU REKVIZĪTI 

 
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Nosaukums: Jelgavas Tehnikums 
PVN reģ. Nr. LV90000041031 
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, 
Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63025605 
Bankas nosaukums: Valsts Kase 
Bankas kods: TRELLV22  
Konta Nr.: LV19TREL2150260016000 
 

Nosaukums: SIA „HCT AUTOMOTIVE” 
PVN reģ. Nr. LV40003088088 
Adrese: Tīraines iela 2, Rīga, LV-1058, Latvija 
Tālrunis: 67702665 
A/s SWEDBANK 
SWIFT: HABA LV22 
Konta Nr. LV61HABA0001408038225 
 

______________________________ 
Direktore Janīna Rudzīte 

________________________________ 
valdes loceklis Aldis Lecis 

 



1. pielikums 

Tehniskā specifikācija 

 
Nr. Parametri  Minimālās prasības 
1.  Iekārta Metināšanas stacija ar aizsargmateriālu joslu 
2.  Vispārīgas prasības Metināšanas darba galds ar uzsūkšanas roku, kura 

aprīkota filtrējošo bloku, aizsargmateriālu josla, kas 
nodrošina darba drošību 

3.  Iespējamās operācijas  Metināšanas darbu veikšana iekštelpās uz darba virsmas 
4.  Galvenās sastāvdaļas 

metināšanas stacijai 
1. darba galds ar instrumenta stiprinājumu, 

galda izmēri, vismaz: 1500x600, augstums vismaz 900 
mm. Darba galds ar divu plauktu sistēmu un 
aizslēdzamu papildbloku. 

2. filtrējošais bloks, 
3. uzsūkšanas rokas (opcija) rokas garums vismaz 3 m 
Filtrējošais bloks ir aprīkots ar ventilatoru, pretdzirksteļu 
filtru, filtru kaseti  (tips PTM, klase H13),  vadības bloku. 
 

5.  Tehniskie dati  Metināšanas stacijai: 
1. Gaisa plūsma: vismaz 1600 (+/- 200) m3/st. 
2. Barojošais spriegums: 230 V vai 400 V 
3. Dzinēja jauda: 1,0-1,5 kW 
4. Svars: 50 - 150 kg 
5. Akustiskā spiediena līmenis: 68 db(A)-74 dB(A) 
6. Nepieciešamais saspiestā gaisa spiediens: 0,5 Mpa 

Metināšanas aizsargmateriāla joslai: 
1. sistēma ar  izmēriem (platums, dziļums,  
      augstums) 4.000x2.000x2.00 metri ar     
      aizsargmateriāla joslām S9, no tumši zaļa,   
      matēta materiāla, attālums līdz grīdai 200 mm. 
2. Sistēmas sastāvā ietilpst šādas daļas: 
   2.1.  3 vertikālie posmi no 1” caurules; 
   2.2.  2 horizontālie posmi no 1” caurules, garums   
           6 m; 
   2.3.  3 sienas stiprinājumi 1” caurulei; 
   2.4.  45 piekaramās spailes aizsargmateriāla joslu   
           stiprināšanai; 
   2.5.  115 distanceri 1” caurulei; 
   2.6.  aizsargmateriāla josla darba vides  
           norobežošanai; 
 

6.  Piegādes komplekts Metināšanas stacija ar aizsargmateriālu joslu 
7.  Daudzums 4 iekārtu komplekti 
8.  Garantija Min. 2 gadi  
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