
LĪGUMS Nr.PV256-22 

 
Rīgā, 
līguma noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 
Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”, reģistrācijas Nr.40003567907, turpmāk - Pasūtītājs, tās valdes 
priekšsēdētāja Rodžera Jāņa Griguļa, valdes locekļa Raita Nešpora un Ritošā sastāva servisa departamenta 
vadītāja Ingusa Caunes personā, kuri rīkojas uz 2022.gada 13.septembra parastās komercpilnvaras 
Nr.L.4/46 pamata, no vienas puses, un  

AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003030219, turpmāk - Izpildītājs, kuru uz 
Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Vladislavs Pavlovičs un valdes locekle Natālija Petrova, no otras 
puses,  

abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma – sarunu procedūras, nepublicējot dalības uzaicinājumu 
„Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu motorriteņpāru pilnīgās pārbaudes”, iepirkuma identifikācijas 
Nr. AS”PV”2022/50, rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas atbilstoši šī Līguma, tajā skaitā Tehniskās specifikācijas - 
tehniskā piedāvājuma 1., 2. un 3. iepirkuma daļās (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājuma 1., 2. 
un 3. iepirkuma daļās (Līguma 2.pielikums), noteikumiem veikt Pasūtītāja ER2, ER2T sērijas 
elektrovilcienu un DR1A sērijas dīzeļvilcienu vagonu motorriteņpāru, turpmāk – Objekti, pilnīgās 
pārbaudes ar riteņpāru elementu nomaiņu, turpmāk – Darbi.  

1.2. Darbu apjoms norādīts Līguma 1.pielikumā. Pasūtītājam, veicot pasūtījumus, ir tiesības Līguma 
1.pielikumā norādīto Darbu apjomu mainīt atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai, ievērojot 
Līguma 2.1.punkta noteikumus. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līguma summa (maksa par Darbiem) nevar pārsniegt 882 940.00 EUR (astoņi simti astoņdesmit 
divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 
PVN), ko veido Līguma 2.pielikumā norādītā Izpildītāja kopējā piedāvātā maksa par Darbiem 
(pamatdarbi un papilddarbi 1., 2. un 3. iepirkuma daļā) 457 940.00 EUR (četri simti piecdesmit septiņi 
tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN, un Pasūtītāja rezerve materiāliem 
425 000.00 EUR (četri simti divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN visām iepirkuma daļām 
kopā.   

2.2. Maksa par Darbiem norādīta Līguma 2.pielikumā. Maksā par Darbiem ir iekļauti visi nodokļi (izņemot 
PVN) un nodevas, kā arī visas Izpildītāja izmaksas, kas nepieciešamas Izpildītāja saistību izpildei 
Līguma ietvaros. Papildus Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. 

2.3. Rezerves daļu cenu Puses saskaņos ar aktu.    

2.4. Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic pēc katra konkrētā Objekta Darbu izpildes, pamatojoties uz 
parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā 
rēķina saņemšanas.  

2.5. Izpildītājs saskaņā ar Līgumu sagatavotos rēķinus nosūta uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi 
rekini@pv.lv, savukārt Pasūtītājs nosūta rēķinus uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi info@dlrr.lv. 
Jebkura no Pusēm nekavējoties informē otru Pusi, ja mainās norādītās elektroniskās pasta adreses. 

2.6. Samaksa par Darbiem tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu bankā. Par 
apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.  

2.7. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt Darbus par visu kopējo Līguma summu. 

2.8. Maksājums, kuram šajā Līgumā nav noteikts cits samaksas termiņš, jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no 
attiecīga rēķina vai pieprasījuma saņemšanas dienas. 

mailto:rekini@pv.lv
mailto:info@dlrz.lv
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2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs izlietot ieskaitam savus prasījumus pret Izpildītāju bez tā atsevišķas piekrišanas. 
Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā informēt Izpildītāju par ieskaita izlietošanu 5 (piecu) darba dienu 
laikā no ieskaita izlietošanas. 

3. DARBU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs, izpildot Darbus, apņemas ievērot Līguma un tā pielikumu noteikumus.  

3.2. Objekti Darbu izpildei tiek nodoti atsevišķās partijās. Pasūtītāja kontaktpersona (11.1.1.punkts) ne vēlāk 
kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš elektroniskā veidā paziņo Izpildītāja kontaktpersonai 
(11.1.2.punkts) par Objektu nodošanu Darbu izpildei, norādot Objektu daudzumu un nepieciešamo 
Darbu veidu. Līguma 11.1.punktā norādītie Pušu pārstāvji var vienoties par citiem Objektu daudzumiem 
vai nodošanas termiņiem. 

3.3. Darbi tiek veikti Izpildītāja teritorijā  Marijas ielā 1, Daugavpilī. 

3.4. Objekti tiek nodoti Darbu izpildei un pieņemti pēc Darbu izpildes Pasūtītāja teritorijā Rīgā, Kandavas ielā 
42a. Izpildītājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Objektus no pieņemšanas vietas 
līdz Darbu izpildes vietai un atpakaļ.  

3.5. Objektu nodošana Izpildītājam Darbu veikšanai un nodošana Pasūtītājam pēc Darbu izpildes tiek 
noformēta ar preču pavadzīmi.  

3.6. Objekti Darbu izpildei tiek nodoti kopā ar to tehnisko pasi. Gadījumā, ja nav Objekta tehniskās pases, 
Izpildītājs izgatavo Objekta tehniskās pases dublikātu saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 2010.gada 
1.septembra rīkojumu Nr. D-3/450 “Par instrukcijas apstiprināšanu” apstiprinātās instrukcijas “Dzelzceļa 
vilces ritošā sastāva riteņpāru formēšanas, remonta un uzturēšanas instrukcija (1520 mm sliežu ceļa 
platums)” prasībām.  

3.7. Objekti Darbu izpildei tiek nodoti nokomplektēti. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Objekti nav nodoti 
komplektā, tad Puses savstarpēji  vienojas par Objektu nokomplektēšanu atbilstoši Līguma punktos 3.8. 
un 3.9. noteiktajam .  

3.8. Ja Izpildītājs Objekta defektēšanas procesā konstatē, ka Objektam bez pamatdarbiem ir nepieciešams 
veikt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos papilddarbus, kas nav iekļauti pamatdarbu cenās, 
Izpildītājs sastāda defektēšanas aktu, kuru saskaņo Līguma 11.1.punktā norādītās Pušu 
kontaktpersonas. Šajā gadījumā ar defektēšanas aktu Līguma 11.1.punktā norādītās Pušu 
kontaktpersonas var pagarināt Darbu izpildes termiņu.  

3.9. Pēc defektēšanas akta saskaņošanas Pušu pārstāvji izvērtē iespēju Papilddarbiem nepieciešamo 
rezerves daļu nodrošinājumam izmantot rezerves daļas no Izpildītājam nodotiem Objektiem (piemēram, 
no Objekta ar izbrāķētu asi). Jaunu rezerves daļu iepirkumu Papilddarbiem Izpildītājs veic tikai pēc 
saskaņošanas ar Pasūtītāju.      

3.10. Darbu veikšanas laikā izbrāķēto detaļu, kuru nomaiņai izmantotas Izpildītāja rezerves daļas, 
utilizēšanu nodrošina Izpildītājs. Objektus, kuru elementi/mezgli tika izmantoti izbrāķēto detaļu 
nomaiņai citos riteņpāros, Izpildītājs atgriež Pasūtītājam kopā ar nomainītajām izbrāķētām detaļām, kā 
riteņpāru komplektus.   

3.11. Darbu izpildes termiņi noteikti Līguma 1.pielikumā. Darbu izpildes termiņš sākas nākamajā dienā pēc 
Objekta nodošanas Darbu izpildei (abas Puses parakstījušas preču pavadzīmi) un beidzas dienā, kad 
Objekts pieņemts pēc Darbu izpildes (abas Puses parakstījušas Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu).  

3.12. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs sagatavo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu divos eksemplāros, 
paraksta abus eksemplārus un vienlaicīgi ar Objektu nodošanu iesniedz tos Pasūtītājam parakstīšanai.  

3.13. Ja Pasūtītājam nav iebildumu par Darbu kvalitāti, Pasūtītājs paraksta abus Darbu pieņemšanas - 
nodošanas akta eksemplārus un 3 (trīs) darba dienu laikā vienu Darbu pieņemšanas - nodošanas akta 
eksemplāru nosūta Izpildītājam elektroniskā veidā (PDF formātā) uz Līguma 11.1.2.punktā norādītās 
kontaktpersonas elektronisko adresi un vienlaicīgi pa pastu ar ierakstītu sūtījumu.  

3.14. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Darbu kvalitāti, Pasūtītājs Līguma 3.13.punktā noteiktajā termiņā un 
veidā nosūta atpakaļ Izpildītājam abus Darbu pieņemšanas - nodošanas akta eksemplārus 
neparakstītus, pievienojot pamatotu atteikumu parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.  

3.15. Izpildītājs izskata Pasūtītāja iesniegto atteikumu un sniedz Pasūtītājam rakstisku atbildi 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas (pa faksu vai elektronisko pastu).    
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3.16. Puses vienojas par atklātā defekta novēršanu un termiņu, kas nevar būt ilgāks par attiecīgo darbu 
izpildei noteikto termiņu. Ja Pasūtītājs ar Izpildītāju nevienojas par atteikumā norādīto, Pusei ir tiesības 
pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Visus ar pieaicināto ekspertu un defektu novēršanu saistītos izdevumus 
sedz Puse, kuras viedoklis ar eksperta atzinumu atzīts par nepatiesu.  

3.17. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta 
saņemšanas brīža nav atbilstoši Līguma 3.13.punkta noteikumiem nosūtījis Izpildītājam parakstītu 
Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai pamatotu atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs bez ierunām 
ir piekritis saņemtajam aktam.  

3.18. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, 

Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu trūkumiem.  

3.19. Pasūtītājam, netraucējot Izpildītāja darbību, ir tiesības pārbaudīt Darbu izpildes kvalitāti, tai skaitā, 
ierodoties Darbu izpildes vietā. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju 
par Darbu sniegšanas gaitu un rezultātiem. 

3.20. Izpildītājam garantijas laikā, netraucējot Pasūtītāja darbību, ir tiesības kontrolēt Objektu 
ekspluatācijas, tehniskās apkopes un remonta kvalitāti. 

3.21. Ja Līguma noteikumu izpildes audita veikšanas laikā tiks konstatēta Līguma noteikumu neizpilde vai 
nepienācīga izpilde, Izpildītājam ir pienākums konstatētās neatbilstības novērst Pasūtītāja noteiktā 
termiņā vai termiņā, par kuru Puses vienojas atsevišķi. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā konstatētās 
neatbilstības nenovērš, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties atkāpties no Līguma vienpusēji, informējot 
par to Izpildītāju.   

3.22. Ja Pasūtītājs Līguma 3.21.punktā noteiktajā kārtībā atkāpjas no Līguma, Izpildītājam ir pienākums 
nekavējoties pārtraukt sniegto Pakalpojumu un ar saviem spēkiem par saviem līdzekļiem Pasūtītāja 
noteiktā termiņā nogādāt Objektus atpakaļ Pasūtītājam.  

3.23. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visu savā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama 
Līguma izpildei un Darbu sniegšanai. 

3.24. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir visi nepieciešamie tehniskie līdzekļi, materiālie resursi un 
atbilstošs personāls kvalitatīvai Darbu izpildei. 

4. KVALITĀTES GARANTIJAS 

4.1. Objekta kvalitātei pēc Darbu izpildes jāatbilst Līguma 1.pielikumā norādīto normatīvo aktu prasībām.  

4.2. Objekta garantijas termiņš pēc remonta ir no Objekta ekspluatācijas sākuma līdz Līguma 1.pielikumā 
noteiktā garantijas termiņa beigām.  

4.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē, ka Objekta kvalitāte pēc Darbu izpildes neatbilst Līguma 
1.pielikumā norādīto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs rakstiski (pa faksu vai elektronisko pastu 
(PDF formātā) uz Līguma 11.1.2.punktā norādītā pārstāvja adresi, vienlaicīgi nosūtot vēstules oriģinālu 
pa pastu ar ierakstītu sūtījumu), uzaicina Izpildītāju nosūtīt pilnvarotu pārstāvi kvalitātes neatbilstības 
(turpmāk – defekta) iemesla noteikšanai un reklamācijas akta sastādīšanai.  

4.4. Izpildītāja pilnvarotam pārstāvim jāierodas defekta iemesla noteikšanai un reklamācijas akta 
sastādīšanai laikā, kas nevar būt ilgāks par 3 (trīs) darba dienām no uzaicinājuma saņemšanas (pa 
faksu vai elektronisko pastu) dienas.  

4.5. Puses vienojas un reklamācijas aktā norāda konstatēto defektu un tā novēršanas termiņu, kas nevar būt 
ilgāks par Darbu izpildei noteikto termiņu. Ja Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis nepiekrīt tam, ka defekts 
novēršams garantijas ietvaros, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja eksperta 
slēdziens apstiprina, ka defekts novēršams garantijas ietvaros, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt 
Pasūtītājam visus izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu un Objekta nogādāšanu ekspertīzei. 

4.6. Ja Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā neierodas uz reklamācijas 
akta sastādīšanu, Pasūtītājs vienpusēji sastāda reklamācijas aktu un ir uzskatāms, ka Izpildītājs bez 
ierunām ir piekritis Pasūtītāja sastādītajam reklamācijas aktam. 

4.7. Objekta garantijas laikā atklātie defekti Izpildītājam ir jānovērš par saviem līdzekļiem termiņos, par 
kuriem Puses vienojušās (Līguma 4.5.punkts) vai kas norādīts Pasūtītāja sastādītajā reklamācijas aktā 
(Līguma 4.6.punkts). Izpildītājs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Objektu uz remonta 
vietu un atpakaļ Pasūtītājam.  
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4.8. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nenovērš Objekta garantijas laikā atklātos defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs, 
patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, novērst reklamācijas aktā norādītos defektus, bet Izpildītājam 
jāatlīdzina Pasūtītājam visas defektu novēršanas izmaksas. 

4.9. Ja Objekta garantijas laikā tiek sastādīts atkārtots pamatots reklamācijas akts, kas attiecināms uz 
Izpildītāju, Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 10% apmērā no attiecīgajam Objektam 
izpildīto Darbu cenas (norādīta Līguma 2.pielikumā). 

4.10. Ja šī Līguma izpildes ietvaros tiek sastādīti 2 (divi) vai vairāk reklamācijas akti, kas attiecināmi uz 
Izpildītāju, Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, paziņojot par to Izpildītājam. 

4.11. Garantijas termiņa laikā izpildītajiem Objekta bojājumu novēršanas darbiem jāatbilst Līguma 
1.pielikumā norādīto normatīvo aktu prasībām.  

4.12. Garantijas termiņa laikā Pasūtītājam jānodrošina attiecīgo normatīvo aktu prasībām atbilstoša Objekta 
ekspluatācija un tehniskā apkope saskaņā ar Objektu ekspluatācijas noteikumiem, ja šie noteikumi 
netiek ievēroti, garantijas nosacījumi nav spēkā.  

4.13. Pēc garantijas termiņa beigām pretenzijas par izpildītajiem Darbiem netiek pieņemtas. 

4.14. Pasūtītājs pilnvaro AS “Pasažieru vilciens” Ritošā sastāva servisa departamenta vadītāju Ingusu Cauni 
un Ritošā sastāva servisa departamenta Tehniskās uzraudzības daļas vadītāju Valtu Veilandu katru 
atsevišķi parakstīt Līguma 4.punktā paredzētos rakstiskos uzaicinājumus, kā arī citus ar Darbu un 
garantijas saistību izpildi saistītus rakstiskos paziņojumus.  

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs ir atbildīgi saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Objektu saglabāšanu un uzņemas visus riskus par to bojājumu, zaudējumu vai 
bojāeju no to pieņemšanas brīža un līdz nodošanai Pasūtītājam pēc Darbu izpildes. Šajā punktā 
noteiktās Izpildītāja atbildības iestāšanās gadījumā Izpildītājs atgriež Pasūtītājam tā paša tipa Objektu 
ar izpildītu Darba apjomu, kāds tika paredzēts, nododot Objektu Izpildītājam. Ja Objektu atgriezt nav 
iespējas, Pasūtītājs pats iegādājas citu tā paša tipa Objektu, ja nepieciešams veic Darbus (pats vai 
pieaicinot trešās personas) un piestāda rēķinu Izpildītājam ar Objekta pirkuma un Darbus pamatojošiem 
dokumentiem.  

5.3. Par Līgumā noteikto samaksas termiņa kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt un Pasūtītājam ir 
pienākums samaksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas.  

5.4. Par Darbu izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 
samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no attiecīgo Darbu cenas (kavēto Darbu vai Darbu, kuriem ir atklāti 
defekti, cenas) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no attiecīgo Darbu 
cenas.  

5.5. Par garantijas laikā atklāto defektu novēršanas termiņa kavējumu Izpildītājam ir pienākums samaksāt 
līgumsodu 0,5% apmērā no Objektam veikto Darbu cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 
apmērā no Objektam veikto Darbu cenas. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes un nav uzskatāma par zaudējumu 
atlīdzināšanu. 

6. FORCE MAJEURE (nepārvarama vara) 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja tam par cēloni ir 
nepārvaramas varas apstākļi un ja šie apstākļi tieši ietekmējuši šī Līguma izpildi. Par šādiem apstākļiem 
tiek uzskatīti notikumi, kurus Puses nevar ne ietekmēt, ne novērst, piemēram, stihiskas nelaimes, bruņoti 
konflikti, valsts varas un pārvaldes lēmumi, importa/eksporta aizliegumi u.tml. 

6.2. Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš pagarinās par nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

6.3. Pusei, kurai ir radušies nepārvaramas varas apstākļi, kuru dēļ tā nevar izpildīt savus pienākumus, 5 
(piecu) dienu laikā no brīža, kad tā ir uzzinājusi vai tai bija jāuzzina par šādu apstākļu iestāšanos, 
jānosūta rakstisks paziņojums otrai Pusei, norādot to raksturu un iespējamo darbības laiku. 
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6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi darbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad Puses vienojas par turpmāko 
Līguma izpildes vai izbeigšanas kārtību. 

6.5. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, 
ir pienākums nekavējoši iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu izbeigšanos.  

7. STRĪDU RISINĀŠANA 

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās šī Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. 
Ja izlīgums nav panākts viena mēneša laikā no pirmās pretenzijas nosūtīšanas dienas, strīdu nodod 
izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas Pušu rīcībā nonākusi, 
izpildot šo Līgumu, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez Puses iepriekšējas rakstiskas 
piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums 
neattiecas uz (1) informāciju, kura ir publiski pieejama un (2) informāciju, kas atklājama attiecīgām 
valsts institūcijām saskaņā ar tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.  

8.2. Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 
saistību izpildei, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu. 

8.3. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai 
Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā 
radušos zaudējumu atlīdzināšanu.  

8.4. Līguma 8.punktā punktā iekļautajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma 
darbības termiņš. 

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

9.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka otras Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams 
Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu un Līgumā noteiktajā apjomā un 
saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

9.2. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses 
iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses 
iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusei var rasties šāds 
pienākums, tā pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā 
esošie tiesību akti. 

9.3. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos 
apstrādāt. 

10. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA  

10.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un tas ir noslēgts uz laiku līdz brīdim, kad 
atklātas iepirkumu procedūras rezultātā tiks noslēgts līgums par riteņpāru pilnīgām pārbaudēm, vai uz 
termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) gadu, vai līdz Līguma summas sasniegšanai - atkarībā no tā, kurš 
nosacījums iestājas pirmais.  Attiecībā uz saistībām, kas radušās, bet nav izpildītas Līguma termiņā, 
Līgums ir spēkā līdz šo saistību pilnīgai izpildei. 

10.2. Līgums var tikt grozīts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. 
Līguma grozījumi pievienojami Līgumam un tie ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.3. Līgums var tikt izbeigts jebkurā laikā, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

10.4. Vienpusēji no Līguma ir tiesības atkāpties šādos gadījumos: 

10.4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, tajā skaitā atsevišķās iepirkuma daļās, 
paziņojot par to Izpildītājam vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš: 

10.4.1.1. ja Izpildītājs neievēro pamatotus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā 
noteiktās saistības vai pienākumus, tostarp nokavē Darbu izpildes termiņu, un  Izpildītājs šādu 
neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 
saņemšanas; 
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10.4.1.2. ja ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī pasludināts Izpildītājs maksātnespējas process; 

10.4.1.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

10.4.2. Citos, Līguma 10.4.1.punktā neminētos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 
Līguma, tajā skaitā atsevišķās iepirkuma daļās, paziņojot par to Izpildītājam vismaz 1 (vienu) 
mēnesi iepriekš. 

10.4.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Pasūtītājam vismaz 5 (piecas) 
dienas iepriekš: 

10.4.3.1. ja ir uzsākta Pasūtītāja likvidācija, vai arī pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process; 

10.4.3.2. ja Pasūtītājs vairāk par 1 (vienu) nedēļu kavē Līgumā noteikto maksājumu par Līgumam 
atbilstošiem Darbiem, un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no 
Izpildītāja pretenzijas saņemšanas dienas. 

10.5. Jebkurā šī Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz Līguma izbeigšanas 
dienai faktiski izpildītajiem Darbiem.  

10.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Izpildītāja līgumsaistību neizpildi Līguma 
10.4.1.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit 
procenti) apmērā no Līguma kopējās summas. 

10.7. Līguma izbeigšana neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto garantijas saistību izpildes. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Līguma darbības laikā Puses norīko šādas kontaktpersonas: 

11.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona –  _________, mob. ________, e-pasts: _________ vai ___________mob. tālr. 
_________, e-pasts -________ ir tiesīgi parakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus un risina ar šī 
Līguma izpildi saistītos jautājumus; 

11.1.2. Izpildītāja kontaktpersona – _________, tālr _________, e-pasts __________  ir tiesīga parakstīt Darbu 
pieņemšanas-nodošanas aktus un risina ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus. 

11.2. Katra Puse var mainīt savu kontaktpersonu, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei. 

11.3. Puses apliecina, ka tās: 

11.3.1. ievēro ar darbinieku nodarbināšanu saistīto tiesību aktu noteikumus; 

11.3.2. ievēro darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu prasības;  

11.3.3. ievēro nodokļus un tiem pielīdzināmos maksājumus reglamentējošos tiesību aktus un apliecina, ka 
nav iesaistītas darbībās, kas varētu tikt atzītas kā izvairīšanās no nodokļu maksājumiem; 

11.3.4. neveic darbības, kas var tikt atzītas par konkurences tiesību pārkāpumiem; 

11.3.5. nav iesaistīts darbībās, kas varētu tikt saistītas ar iespējamu korupciju, krāpšanu vai noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju. 

11.4. Izpildītājs apliecina, ka šī Līguma izpildē tas neveic un neveiks darījumus (neiegādājas preces vai 
pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso 
labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes 
locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir 
personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 
un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts sankcijas.  

11.5. Ievērojot to, ka AS “Pasažieru vilciens” ir apstiprināta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un 
interešu konflikta riska novēršanas kārtība, ja Izpildītāja rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk 
informācija, vai rodas pamatotas aizdomas par to, ka AS “Pasažieru vilciens” darbinieks personiski vai 
ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura 
labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt 
prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, AS “Pasažieru 
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vilciens” vai jebkādu citu personu interesēs, Izpildītājam ir pienākums par to nekavējoties informēt AS 
“Pasažieru vilciens” Pretkorupcijas pārvaldības vadītāju, izmantojot AS “Pasažieru vilciens”  interneta 
vietnē (www.pv.lv/pretkorupcija) noteikto kārtību. 

11.6. Katrai Pusei ir pienākums informēt otru Pusi par jebkuriem apstākļiem, kas var traucēt Līgumā 
noteikto saistību izpildei. 

11.7. Pusēm ir pienākums 1 (vienas) nedēļas laikā paziņot par izmaiņām kontaktinformācijā, rekvizītos 
(nosaukums, adrese, bankas rekvizīti u.c., kā arī par izmaiņām pilnvarotās personas pārstāvības 
tiesībās). Ja kāda no Pusēm nepilda Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu, uz šajā Līgumā norādīto 
adresi nosūtītie dokumenti uzskatāmi par saņemtiem.  

11.8. Jebkurš sūtījums tiks uzskatīts par saņemtu: 
11.8.1. trešajā darba dienā no ierakstīta pasta sūtījuma nodošanas pasta iestādē (sūtījuma nodošanas 

brīdis nosakāms saskaņā ar pasta iestādes zīmogu uz aploksnes), ja gan nosūtītāja, gan adresāta 
adrese ir Latvijas Republikas teritorijā; 

11.8.2. četrpadsmitajā dienā no ierakstīta pasta sūtījuma nodošanas pasta iestādē (sūtījuma nodošanas 
brīdis nosakāms saskaņā ar pasta iestādes zīmogu uz aploksnes), ja nosūtītāja vai adresāta 
adrese ir ārpus Latvijas Republikas teritorijas; 

11.8.3. faktiskajā sūtījuma piegādes dienā, ja tas ir nosūtīts ar kurjeru vai ir piegādāts personīgi; 
11.8.4. nākamajā darba dienā no nosūtīšanas dienas, ja sūtījums nosūtīts elektroniskā pasta sūtījuma 

veidā. 
11.9. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai saistības trešajai personai bez 

otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

11.10. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā noteikumiem, ko 
apliecina ar saviem parakstiem uz šī Līguma. 

11.11. Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

11.12. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. vai Līgums kopā ar 
pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma noslēgšanas 
datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.  

Līguma pielikumi:  
1.pielikums – Tehniskā specifikācija – Izpildītāja tehniskais piedāvājums 1., 2., 3. iepirkuma daļā;  
2.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums 1., 2., 3. iepirkuma daļā. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 
AS „Pasažieru vilciens” 
Pērses iela 8, Rīga, LV-1011 
Reģ. Nr.40003567907 
PVN reģ. Nr.LV40003567907 
Banka: Swedbank AS 
Konts: LV76HABA0551002713776 
Kods: HABALV22 
Tālr. 67234009, Fakss 67233049 
E-pasts: pv@pv.lv  
 

 
 
Ar drošu elektronisko parakstu parakstījuši 
Rodžers Jānis Grigulis 
Raitis Nešpors 
Ingus Caune 
Parakstīšanas laiku skatīt laika zīmogā 

Izpildītājs: 
AS “Daugavpils Lokomotīvju  
Remonta Rūpnīca” 
Marijas iela 1,  
Daugavpils, LV-5404 
Reģ. Nr. 40003030219 
PVN Reģ. Nr. LV40003030219 
Banka: Luminor Bank AS Latvian Branch 
Kods: RIKOLV2X 
Konts: LV50RIKO0000084864796 
Tālr. 65404420 
E-pasts: info@dlrr.lv 

 
Ar drošu elektronisko parakstu parakstījuši: 
Vladislavs Pavlovičs 
Natālija Petrova 
Parakstīšanas laiku skatīt laika zīmogā 
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