
 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

LĪGUMS  

 

Par industriālās eļļas ar pazeminātiem kvalitātes kritērijiem pārdošanu 

 

Rīgā, [Gads, datums, mēnesis] starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk 

"Pārdevējs"), kuru saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, 

vārds, uzvārds], no vienas puses, un [Pircēja nosaukums] (turpmāk "Pircējs"), kuru saskaņā ar 

[Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no otras puses, 

(turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Līdzēji),  

ņemot vērā izsoles Nr.dokumentāciju un rezultātus, tiek noslēgts šis līgums par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets  

Līgums nosaka kārtību kādā Pārdevējs pārdod Pircējam industriālo eļļu, ar 

pazeminātiem kvalitātes kritērijiem (turpmāk – "eļļa"), bet Pircējs, atbilstoši Pārdevēja 

veiktajiem pasūtījumiem, veic eļļas savākšanu un samaksā Pārdevējam par faktiski 

savākto eļļu, saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus un Pārdevēja uzņēmumā spēkā esošās instrukcijas un 

normatīvus. 

2. Līguma spēkā esamība 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju 

saistību izpildei. 

2.2. Pārdevējs var veikt eļļas savākšanas pasūtījumus Pircējam, saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, no 2020.gada 1.novembra līdz 2022.gada 30.oktobrim. Pircējam ir 

pienākums izpildīt pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā.  

2.3. Pircējam netiek garantēts konkrēts pasūtījumu, eļļas apjoms. 

3. Līguma cena un samaksas kārtība 

3.1. Cena par vienu eļļas kubikmetru (m3) tiek noteikta _____ EUR (_________ euro un 

____ centi) apmērā bez PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošiem 

Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz cenu ir spēkā 

vienīgi Līdzējiem rakstiski vienojoties. 

3.2. Par attiecīgā pasūtījuma ietvaros faktiski savākto eļļas apjomu kubikmetros (m3) 

Pircējs apņemas pārskaitīt Pārdevējam līgumcenu, kas tiks norādīta Pārdevēja un 

Pircēja parakstītajam eļļas nodošanas - pieņemšanas aktam pievienotajā rēķinā un šī 

līgumcena veidosies proporcionāli faktiski savāktajam eļļas apjomam kubikmetros 

(m3) un šī Līguma 3.1.punktā noteiktajai viena eļļas kubikmetra (m3) cenai. 

3.3. Savāktās eļļas minimālais apjoms vienā reizē (pasūtījumā) tiek noteikts viens eļļas 

kubikmetrs (m3) t.i. 1000 L (viens tūkstotis litri).  

3.4. Pircējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārskaita Pārdevējam samaksu 

par faktiski savākto eļļu. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums 

maksājuma uzdevumā.  

4. Pārdevēja pienākumi un tiesības 

4.1. Pārdevēja ieceltais Projekta vadītājs ir ___________. 

Pārdevējam ir tiesības, ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Pircējam, jebkurā brīdī pēc 

saviem ieskatiem nomainīt Projekta vadītāju. 
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4.2. Pārdevējs nodrošina Pircēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju eļļas 

savākšanas vietai darbu veikšanai saskaņā ar instrukciju "Instrukciju par darbuzņēmēju 

darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to 

aizsargjoslās", Līdzēju saskaņotajos laikos. 

4.3. Pārdevējam ir tiesības veikt eļļas savākšanas darbu izpildes drošības un kvalitātes 

kontroli. Pārdevējs ir tiesīgs apturēt eļļas savākšanas darbu izpildi, ja Pircējs pārkāpj 

ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var 

rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi 

Pārdevējam, rakstiski paziņojot par to Pircējam. Šādā eļļas savākšanas darbu izpildes 

apturēšanas gadījumā Pircējam ir pienākums nodrošināt, ka tā darbu izpildē iesaistītie 

darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un drošības instruktāžu.  

4.4. Pārdevējs sniedz Pircējam nepieciešamo informāciju Līguma saistību izpildei, ja šāda 

informācija ir Pārdevēja rīcībā un tai nav spēkā izpaušanas ierobežojumi. 

5. Pircēja pienākumi un tiesības 

5.1. Pircējs pieņem Pārdevēja Projekta vadītāja eļļas savākšanas pasūtījumus pa tālruņa 

numuru ___________ vai _________, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. 

5.2. Pircējs apņemas veikt visus nepieciešamos eļļas savākšanas darbus ne vēlāk kā 7 

(septiņu) darba dienu laikā pēc Pārdevēja Projekta vadītāja attiecīgā pasūtījuma 

saņemšanas dienas.  

5.3. Pircējam ir pienākums veikt eļļas savākšanas darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. Pircējs nodrošina savāktās eļļas uzskaiti 

Pārdevēja noteiktās personas klātbūtnē. 

5.4. Pircējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas 

(ieskaitot darba atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un 

pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie 

dokumenti ir nepieciešami eļļas savākšanas darbu veikšanai un iegādei no Pārdevēja. 

5.5. Pircēja nozīmētais Projekta vadītājs ir ______ tālr._________, e-pasts_______. 

5.6. Pircējs eļļas savākšanas darbu izpildē ievēro instrukciju "Instrukcija par darbuzņēmēju 

darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to 

aizsargjoslās" un instrukciju "Darba instrukcija AS "Augstsprieguma tīkls" nolīgtajiem 

darbuzņēmējiem". Pircējs uzņemas atbildību par darba drošības normu ievērošanu, kā 

arī apņemas ievērot visus Latvijas Republikas normatīvos aktus, pašvaldību izdotos 

aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz minētajiem 

darbiem, atlīdzinot Pārdevējam zaudējumus, kas radušies šīs pienākuma neizpildes 

rezultātā, ieskaitot trešo personu prasības, uzliktās soda naudas u.tml. 

5.7. Pircējs uzņemas risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana 

trešajām personām u.c.) par Pircēja eļļas savākšanas darbu izpildes laikā nodarītajiem 

zaudējumiem, tajā skaitā par kaitējuma nodarīšanu videi. 

5.8. Pircējs apņemas informēt Pārdevēju, ja Pircēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un 

segt soda sankcijas, ja tādas ir. 

5.9. Pircējs apņemas, pirms eļļas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, sakārtot eļļas 

savākšanas objekta/u teritoriju un atstāt to tīrā un drošā stāvoklī. 

5.10. Pircējs Eļļu var lietot saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pircējs Eļļu 

nedrīkst izmantot kā kurināmo vai degvielu. 



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

6. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība  

6.1. Pēc attiecīgā eļļas savākšanas pasūtījuma darbu izpildes, Līdzēji paraksta eļļas 

nodošanas - pieņemšanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas aktā norāda savāktās eļļas 

daudzumu kubikmetros (m3), cenu par vienu kubikmetru (m3) atbilstoši Līguma 

3.1.punktam un kopējo savāktās eļļas cenu.  

6.2. Pircējs apliecina, ka rūpīgi ir iepazinies ar eļļas kvalitātes kritērijiem uz Līguma 

abpusējas parakstīšanas brīdi un to, ka pēc šī Līguma parakstīšanas neizvirzīs 

pretenzijas pret Pārdevēju par eļļas kvalitāti un sastāvu. 

6.2.1. Eļļu raksturo šādi fizikāli ķīmiskie kritēriji: 

• Ūdens esamība (brīvā formā). Mitruma saturs 0,1÷15% no kopējā eļļas 

daudzuma (nenolīdzsvarotā stāvoklī); 

• Izskats – no melna līdz tumši brūnam (duļķaina) ar nogulsnēm. Piesārņojuma 

vizuālā konstatēšana (rupjas daļiņas, kas ir virs 15 mikrom); 

• Mehānisko piemaisījumu esamība. Daļiņu skaits 20/16÷28/24 (pēc ISO 4406); 

• Novecošanas produktu esamība; 

• Paaugstināts skābes daudzums 0,2÷0,4 mgKOH/g; 

• Neinhibitētā (bez antioksidantiem). 

6.3. Līdzēju atbildīgās personas, kas pilnvarotas parakstīt eļļas nodošanas - pieņemšanas 

aktu: 

6.3.1. No Pārdevēja puses: __________; 

6.3.2. No Pircēja puses: ____________. 

7. Apakšuzņēmēji un saistību nodošana 

7.1. Pircējam ir tiesības eļļas savākšanas darbu izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko 

Pārdevējs iepriekš ir izvērtējis. Pircējs, iesaistot apakšuzņēmējus, pilnībā uzņemas 

atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu 

darbību/bezdarbību. 

7.2. Pircējs nedrīkst nodot citam pilnībā vai daļēji viņa saistības saskaņā ar Līgumu, 

izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pārdevēja atļauja. 

8. Līguma saistību izpildes termiņa neievērošana un līgumsods 

8.1. Ja Pircējs nokavē Līguma 5.2.punktā noteikto eļļas savākšanas pasūtījuma izpildes 

beigu termiņu vai kavē Līguma 3.3.punktā noteikto apmaksas termiņu, tas maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā pasūtījuma vai nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā pasūtījuma vai 

nokavētā maksājuma summas. 

8.2. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Pircējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami 

aizkavēs Līguma un/vai konkrēta pasūtījuma izpildi, Pircējam ir nekavējoties rakstiski 

jāziņo Pārdevējam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemeslu (-iem). 

Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pārdevējam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem 

ieskatiem, tas var pagarināt Pircēja saistību izpildes termiņu, par ko ir jānoformē 

attiecīgs darbu izpildes termiņa (u) un nepieciešamības gadījumā arī Līguma darbības 

termiņa pagarinājums. 

8.3. Ja Līguma izpildes gaitā darbu izpildes termiņu kavējumi rodas vienīgi no Pārdevēja 

atkarīgu iemeslu dēļ, tad darbu izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu 

periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Pircējs tiek atbrīvots no atbildības 
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par eļļas savākšanas gala termiņa nokavējumu, par ko ir jānoformē attiecīgs darbu 

izpildes termiņa pagarinājums. 

8.4. Ja Pircējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar eļļas savākšanas darbu izpildes 

kvalitāti, tad tas maksā Pārdevējam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā: 

8.4.1. EUR 500 (pieci simti euro) par konstatētu darba drošības tehnikas pārkāpumu 

saistībā ar eļļas savākšanas darbu veikšanu; 

8.4.2. EUR 500 (pieci simti euro) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai 

institūciju sūdzību par pārkāpumiem eļļas savākšanas darbu veikšanas laikā; 

8.4.3. EUR 500 (pieci simti euro) par atkritumu/eļļas nesavākšanu eļļas savākšanas 

darbu veikšanas vietā; 

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu 

atlīdzības. 

9. Līguma dokumentu un informācijas pielietošana 

Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā 

iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma 

cenu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā 

punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem 

informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem 

vai tā jānodod Līdzēja algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji) 

rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes 

noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš. 

10. Saistību neizpilde vai interešu konflikts 

10.1. Pārdevējs, nosūtot rakstisku paziņojumu Pircējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu 

jebkurā no šiem gadījumiem: 

10.1.1. ja Pircējs kavē eļļas savākšanas darbu izpildi vairāk par 10 (desmit) dienām un 

nenovērš to 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīga Pārdevēja paziņojuma saņemšanas; 

10.1.2. ja Pircējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 20 (divdesmit) 

dienas pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu) un šajā 

laikā nav izpildījis šī Līguma saistības; 

10.1.3. ja pastāv interešu konflikts, Pircējs nav informējis par to Pārdevēju, kā arī nav šādu 

interešu konflikta situāciju novērsis; 

10.1.4. ja ir ierosināts Pircēja maksātnespējas process, pasludināts Pircēja maksātnespējas 

process, apturēta vai pārtraukta Pircēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

Pircēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu 

termiņam Pircējs būs likvidēts; 

10.1.5. ja Pircējs vai persona, kura ir Pircēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 

persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pircēju darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, 

kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos 
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darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska 

pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās 

vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu 

grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora 

aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas; 

10.1.6. ja Pircējs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros Pircēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi 

naudas sodu;  

10.1.7. ja Pircējs vai jebkurš no Pircēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai 

personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, 

pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību 

par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības 

izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

10.1.8. ja Pircējs vai jebkurš no Pircēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 

noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

10.1.9. ja tiek konstatēts, ka Pircējs vai jebkurš no Pircēja personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju 

attiecībā uz Līguma izpildi. 

10.1.10. 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. 

10.2. Līguma 10.1.punktā minētie Līguma izbeigšanas gadījumi neierobežo Pārdevēja 

tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Šādos gadījumos Pārdevējs nav atbildīgs par 

jebkādiem Pircēja zaudējumiem, ieskaitot atrauto peļņu, un Pārdevējam nav pienākums 

maksāt Pircējam nekādus līgumsodus. 

10.3. Pircēja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Pircēju un tā apakšuzņēmējus 

savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti. Ja Pircējam rodas būtiskas aizdomas par 

koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pircējam ir tiesības 

Līguma izpildes laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma 

izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pārdevējs. 

Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama 

trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet 

no piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Pārdevējs nodrošina, ka audita/pārbaudes 

veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Pircējam ir pienākums šajā 

punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī 

Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pārdevējs konstatē, ka Pircējs vai tā apakšuzņēmēji 

nesadarbojas ar Pārdevēju šī punkta izpildē, tad Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, ar 

rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu. 

11. Nepārvarama vara (Force Majeure) 



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

11.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja 

saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas 

notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Līdzēji 

nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: 

ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, 

izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas 

nepakļaujas Līdzēju kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās.  

11.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) 

dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrajam Līdzējam par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, 

norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

11.3. Ja šādi apstākļi skar Pircēju un Pārdevējs rakstiski nav norādījis citādāk, Pircējam ir 

jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, 

un ir jāmeklē visus saprātīgos, alternatīvos veidus, lai nodrošinātu Līguma izpildi tādā 

mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara". 

11.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā 

30 (trīsdesmit) dienas, katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums 

šādā kārtā tiek lauzts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu 

atlīdzību. 

12. Fizisko personu datu aizsardzība 

12.1. Līdzējs apstrādā no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes 

laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību 

un uz Līdzējiem attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot 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 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

12.2. Līdzējs, kurš nodod otrajam Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par 

attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

12.3. Līdzēji apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības 

pasākumus, kā arī pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos 

fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai 

normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei. 

12.4. Līdzēji apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no 

otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts 

citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

12.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Līdzējiem var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu 

nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 

12.6. Pārdevēja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: tālr. +371 

6772 5341, e-pasts dpo@ast.lv.  

13.  Līguma grozīšana un strīdu atrisināšana 

13.1. Jebkuri Līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc tam, kad Līdzēji 

par to ir noformējuši atsevišķu vienošanos un abpusēji parakstījuši. 



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

13.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas 

tiesā. 

14. Piemērojamā likumdošana 

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15. Sarakste 

Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek 

uzskatīti par saņemtiem, kad: 1) nogādāti personīgi vai ar kurjeru; 2) 4 (četras) darba 

dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē; 

3) otrajā dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Līgumā 

norādīto Līdzēja e-pasta adresi. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu, norēķina 

kontu kredītiestādē vai citus rekvizītus katrs Līdzējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā 

paziņot otram Līdzējam par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz 

šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. 

16. Līgums parakstīts divos eksemplāros, katrs uz __ (______) lapām, pa vienam 

eksemplāram katram Līdzējam.  

17. Līdzēju adreses un kredītiestādes rekvizīti: 

Pārdevējs: Pircējs: 

AS "Augstsprieguma tīkls"  [Uzņēmuma nosaukums] 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 [Juridiskā adrese] 

Tālr. 67728353; fakss: 67728858 Tālr. [Tālr. Nr.] fakss: [Faksa Nr.] 

Vienotais reģ. Nr. 40003575567 Vienotais reģ. Nr. [Reģ.Nr.] 

PVN maksātāja kods: LV40003575567 PVN maksātāja kods: [PVN maksātāja 

reģ.Nr.] 

Kredītiestāde: AS "SEB banka" Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums] 

SWIFT: UNLALV2X SWIFT: [SWIFT kods] 

Konta Nr. LV55UNLA0050000858505 

E-pasts: ast@ast.lv 

Konta Nr. [Konta Nr.] 

E-pasts: [E-pasts] 

 


