
LĪGUMS NR. AST/22-273 
(personālpacēlāja uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde un piegāde 

2023.gadā) 

Rīgā        (ja dokuments parakstīts ar elektronisko 
parakstu, datums skatāms laika zīmogā) 

starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar statūtiem un 2021. 
gada 19. jūlija pilnvaru Nr.2.6/2021/30 pārstāv valdes loceklis Imants Zviedris un valdes loceklis Mārcis 
Kauliņš, no vienas puses, un 

SIA "HCT AUTOMOTIVE" (turpmāk "Piegādātājs"), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 
priekšsēdētājs Ilgvars Lecis, no otras puses, kopā un atsevišķi tekstā saukti "Līdzēji", tiek noslēgts šis 
līgums par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets  

Līguma priekšmets ir personālpacēlāja uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību 
(turpmāk "Personālpacēlājs") piegāde atbilstoši šim Līgumam pievienotajai Tehniskajai 
specifikācijai (Pielikums Nr.1), kā arī Personālpacēlāja regulāro tehnisko apkopju veikšana 
garantijas laikā. 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. 

2.2. Personālpacēlāja piegādei saskaņā ar Līgumu jābūt pabeigtai līdz 2023. gada 30. decembrim. 

3. Līguma cena un samaksas kartība 

3.1. Par šajā Līgumā noteikto Personālpacēlāju un tā kvalitatīvu un savlaicīgu piegādi Pasūtītājs 
apņemas samaksāt Piegādātājam Līguma cenu EUR 698 970,00 EUR (seši simti deviņdesmit astoņi 
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā bez PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts 
saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

3.2. Līguma cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Personālpacēlāju, tajā skaitā par tādiem 
piederumiem un aprīkojumu, kas saistīts ar Personālpacēlāja ekspluatāciju, un to piegādi. Līguma 
cenā nav ietverta samaksa par regulāro tehnisko apkopju veikšanu garantijas periodā. Šie 
maksājumi tiks veikti atbilstoši apkopju grafikam un to izcenojumam (Pielikums Nr.2). 

3.3. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Līguma priekšmeta īstenošanu. Iesniedzot 
piedāvājumu, Piegādātājs ir paredzējis ar Personālpacēlāja kvalitatīvu un savlaicīgu piegādi 
saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas. 

3.4. Visi maksājumi, tajā skaitā par regulāro apkopju veikšanu garantijas periodā, saskaņā ar šo Līgumu 
tiek veikti kā 100% pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Personālpacēlāja un/vai regulāro 
apkopju veikšanas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas 
dienas. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līdzēja Līgumā norādīto kredītiestādes kontu.  

3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

3.6. Piegādātājs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi, vai 
elektroniski uz Pasūtītāja adresi: rekini@ast.lv. Līdzēji vienojas, ka elektroniski izrakstītajos 
rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko 
apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna 
informācija atbilstoši Grāmatvedības likuma , Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021. gada 
21. decembra noteikumu Nr.877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi", kā arī citu piemērojamo 
tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, Piegādātāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt 
Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 



pēc jauna rēķina saņemšanas no Piegādātāja. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks 
uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai. 

4. Līguma izpildes nodrošinājums 

4.1. Piegādātājs, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam 
Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, saskaņā ar 
iepirkuma procedūras nolikuma 7.pielikumā pievienoto paraugu. Gadījumā, ja tiek pagarināts 
Līguma izpildes termiņš, Piegādātājam ir pienākums 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 
vienošanās par termiņa pagarināšanu abpusējas parakstīšanas iesniegt Līguma saistību izpildes 
nodrošinājumu, kas ir spēkā līdz jaunā noteiktā Līguma izpildes termiņa beigām.  

5. Personālpacēlāja pieņemšanas – nodošanas kārtība 

5.1. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš paziņo Pasūtītājam rakstiski uz e-pastu 
ast@ast.lv un andris.fricbergs@ast.lv par to, ka Personālpacēlājs tiks piegādāts Līgumā norādītajā 
vietā un Pasūtītājs to var saņemt piegādes vietā Rīgā, Dārzciema ielā 86.  

5.2. Personālpacēlāja piegādi līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai organizē un apmaksā Piegādātājs. 

5.3. Visus riskus saistībā ar Personālpacēlāja un tā piegādi līdz Personālpacēlāja nodošanai Pasūtītājam 
uzņemas Piegādātājs. 

5.4. Pasūtītājs, faktiski pieņemot Personālpacēlāju piegādes dienā, ir tiesīgs pārbaudīt tā atbilstību un 
kvalitāti šā Līguma noteikumiem, tajā skaitā, to, vai Personālpacēlājs ir aprīkots ar tādiem 
piederumiem un aprīkojumu, kas saistīts ar Personālpacēlāja ekspluatāciju. Jebkāda veida 
neatbilstību gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Personālpacēlāju nepieņemt un neapmaksāt Piegādātāja 
rēķinu līdz visu neatbilstību novēršanai. Piegādātājs, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Pasūtītāja 
rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas, par saviem līdzekļiem novērš konstatētās neatbilstības, 
kā arī maksā Pasūtītājam līgumsodu par Personālpacēlāja piegādes termiņa nokavējumu. 

5.5. Personālpacēlāja piegāde tiek uzskatīta par pabeigtu, kad Personālpacēlājs ir piegādāts Līgumā 
norādītajā piegādes vietā kopā ar Personālpacēlāja tehnisko dokumentāciju, tas reģistrēts Pasūtītāja 
īpašumā valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija", un Līdzēji par to ir 
parakstījuši Personālpacēlāja pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.6. No Pasūtītāja puses Personālpacēlāja pieņemšanas – nodošanas aktu un defektu aktus tiek 
pilnvarots parakstīt AS "Augstsprieguma tīkls" Transporta daļas vadītājs Andris Fricbergs, no 
Piegādātāja puses Tirdzniecības menedžeris Druvis Ganiņš. 

5.7. Personālpacēlāja pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Piegādātāju no atbildības 
par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Personālpacēlāja trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai 
defektiem, vai garantijas saistībām. 

6. Garantijas 

6.1. Personālpacēlāja garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Personālpacēlāja pieņemšanas 
– nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

6.2. Personālpacēlāja regulāro tehnisko apkopju garantijas laikā veikšanas nosacījumi norādīti šā 
Līguma Pielikumā Nr.3. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieprasīt un saņemt iegādāto 
Personālpacēlāja regulāro tehnisko apkopju pakalpojumus no cita autorizētā pakalpojuma 
sniedzēja, tādējādi neietekmējot šā Līguma garantijas spēkā esamību. 

6.3. Piegādātājs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātais Personālpacēlājs ir jauns, nelietots, ir jaunākais 
vai pašreiz ražošanā esošais modelis un ietver visus veiktos uzlabojumus materiālu un konstrukcijas 
ziņā atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām. 

6.4. Piegādātājs garantē, ka saskaņā ar šo Līgumu piegādātajam Personālpacēlājam nav defektu, kas 
pareizas ekspluatācijas apstākļos ir radušies konstrukcijas, materiālu vai izgatavošanas dēļ, vai arī 
jebkuras Piegādātāja darbības vai bezdarbības dēļ.  



6.5. Garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar: 

6.5.1. Personālpacēlāja ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja 
instrukcijām); 

6.5.2. pierādāmu lietotāju nolaidību vai apzinātu Personālpacēlāja bojāšanu; 

6.5.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu 
Personālpacēlājā vai atsevišķu Personālpacēlāja sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai 
savienošanu veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

6.5.4. nepārvaramas varas apstākļiem. 

6.6. Pierādīšanas pienākums par defektu iespējamu izcelsmi Pasūtītāja veiktas neatbilstošas 
ekspluatācijas dēļ ir Piegādātājam. Šādi apstākļi neatbrīvo Piegādātāju no garantijas saistībām, ja 
noteiktajam bojājumam, trūkumam vai atteicei nav cēloniska sakarība ar neatbilstošu ekspluatāciju. 

6.7. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Piegādātājam. 

6.8. Ja Personālpacēlājam konstatētais bojājums tiek atzīts par ražotāja vainu un ir novēršams par 
Piegādātāja līdzekļiem, Piegādātājs atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam: 

6.8.1. par saviem līdzekļiem nomaina bojāto Personālpacēlāju, ja tā ekspluatācija nav iespējama; 

6.8.2. par saviem līdzekļiem nomaina Personālpacēlāja daļas vai rezerves detaļas, kuru dēļ 
Personālpacēlāja pareiza ekspluatācija nav iespējama vai ir apgrūtināta. 

6.9. Piegādātājam ir pienākums novērst konstatētos defektus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma 
6.7.punktā noteiktā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas. 

6.10. Ja Piegādātājs nenovērš defektus saskaņotajā laikā, tad Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās 
darbības uz Piegādātāja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras 
Pasūtītājam var būt pret Piegādātāju saskaņā ar Līgumu. 

7. Apakšuzņēmēji un saistību nodošana 

7.1. Piegādātājam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis 
saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar šī 
Līguma noteikumiem. Piegādātājs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par 
apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību. 

7.2. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts iepirkuma procedūrā 
iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa, kā arī papildu apakšuzņēmēju piesaiste Līguma izpildes laikā 
notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības.  

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, ja izpildās kāds no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkuma likuma 67.panta trešās daļas nosacījumiem. 

7.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju maiņai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
67.panta piektajā daļā minētajos gadījumos. 

7.5. Piegādātājs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot 
gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja. 

7.6. Piegādātājs šī Līgumā spēkā esamības laikā nedrīkst slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska 
rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku. Pretējā 
gadījumā Piegādātājs samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstoši euro) 
apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus 
par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku, Piegādātājs drīkst tikai 
gadījumā, ja ir saņemta AS "Augstsprieguma tīkls" iepriekšēja rakstiska piekrišana. 



8. Līguma saistību, to izpildes termiņu neievērošana un līgumsods 

8.1. Līguma saistību izpildes termiņu vai kvalitātes nosacījumu neievērošanas gadījumā pret vainīgo 
Līdzēju var tikt piemērots līgumsods. 

8.2. Ja Piegādātājs nepiegādā Personālpacēlāju Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 
Piegādātājam līgumsodu līdz 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no 
maksājumiem par Personālpacēlāju. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Līgumā 
noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 

8.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot 
Pasūtītājam līgumsodu līdz 0,1% apmērā no kavējuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavējuma summas. 

8.4. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par otram Līdzējam darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem 
zaudējumiem. 

8.5. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Piegādātājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami 
aizkavēs Personālpacēlāja piegādi, Piegādātājam nekavējoties ir rakstiski jāziņo Pasūtītājam par 
aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma Pasūtītājam ir 
jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var pagarināt Piegādātāja saistību izpildes 
termiņus. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina ar Līguma grozījumiem. 

9. Saistību neizpilde vai interešu konflikts 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir abpusēji parakstīts, un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 
izpildei.  

9.2. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Piegādātājam, var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā no 
šiem gadījumiem: 

9.2.1. ja Piegādātājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc noteiktā piegādes termiņa beigām 
nav piegādājis Personālpacēlāju Šajā gadījumā Piegādātājam ir tiesības atteikties no 
Personālpacēlāja pieņemšanas un attiecīgā rēķina apmaksas; 

9.2.2. ja Piegādātājs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) 
dienas pēc tam, kad Piegādātājs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un 
Piegādātājs šajā laikā nav izpildījis šī Līguma saistības; 

9.2.3. ja tiek konstatēts, ka Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai 
apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju 
attiecībā uz Līguma izpildi; 

9.2.4. ja ir ierosināts Piegādātāja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Piegādātāja 
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Piegādātāja saimnieciskā darbība, uzsākta 
tiesvedība par Piegādātāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma 
izpildes beigu termiņam Piegādātājs būs likvidēts; 

9.2.5. ja Piegādātājs vai persona, kura ir Piegādātāja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 
persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju 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 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 un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; 
izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;  

9.2.6. ja Piegādātājs 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 Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas 
sodu; 

9.2.7. ja tiek konstatēts, ka Piegādātājs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 
informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai;  

9.2.8. ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja 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; 

9.2.9. ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 
likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

9.2.10. ja tiek konstatēts, ka Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai 
apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju 
attiecībā uz Līguma izpildi; 

9.2.11. 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. 

9.3. Pasūtītājs Līguma 9.1. un 9.3.punktā minētajos gadījumos ir tiesīgs piemērot Piegādātājam 
līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 

9.4. Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Piegādātāju un tā apakšuzņēmējus, 
savā darbībā jāievēro ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas 
būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, 
Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt 
informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju 
izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir 
konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes 
veicējs ievēro šī līguma noteikumus par konfidencialitāti. Piegādātājam ir pienākums šajā punktā 
noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes 
nodrošināšanai.  

9.5. Līguma 9.2.punktā minētie Līguma izbeigšanas gadījumi neierobežo Pasūtītāja tiesības uz 
zaudējumu atlīdzību. Šādā gadījumā Pasūtītājs nav atbildīgs par jebkādiem Piegādātāja 
zaudējumiem, ieskaitot atrauto peļņu, un Pasūtītājam nav pienākums maksāt Piegādātājam nekādus 
līgumsodus. 

10. Nepārvarama vara (Force Majeure) 

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc Līguma parakstīšanas, un kurus 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 
neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 



10.2. 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. 

10.3. Ja šādi apstākļi skar Piegādātāju un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis citādāk, Piegādātājam 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. 

10.4. 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. 

11. Līguma dokumentu un informācijas pielietošana 

Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar to 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 bez otra Līdzēja iepriekšējas, rakstiskas 
piekrišanas. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem 
informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai tā 
jānodod Līdzēja algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, 
nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu.  

12. Īpašuma tiesības 

Īpašuma tiesības uz Personālpacēlāju pāriet uz Pasūtītāju tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir veicis 
Līguma cenas samaksu atbilstoši šā Līguma noteikumiem. 

13. Fizisko personu datu aizsardzība 

13.1. Līdzēji apstrādā no otrs 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. 

13.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu 
subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

13.3. 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. 

13.4. 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. 

13.5. 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. 

13.6. Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: tālr. +371 6772 5341, 
e-pasts dpo@ast.lv. 



14. Līguma grozīšana un strīdu atrisināšana 

14.1. Līdzējiem ir tiesības grozīt, tajā skaitā norēķinu kontu kredītiestādē, vai papildināt Līguma saturu 
vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstveidā, 
pēc abpusējas parakstīšanas tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

14.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 
izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

15. Piemērojamā likumdošana 

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

16. 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) 2. (otrajā) dienā pēc elektroniski 
parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Līgumā norādīto Līdzēja e-pasta adresi. Mainot savu 
nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus (izņemot norēķinu kontu kredītiestādē) 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. 
 

17. Līgums parakstīts elektroniskā dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu. Katrs Līdzējs 
glabā vienu Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā. Līgumam pievienoti šādi 
pielikumi: 

17.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija.  

17.2. Pielikums Nr.2 – Tehnisko apkopju grafiks un izcenojumi. 

17.3. Pielikums Nr.3 – Personālpacēlāja regulāro tehnisko apkopju pakalpojuma apraksts. 

18. Līdzēju kontaktpersonas: 

18.1. No Pasūtītāja puses: Transporta daļas vadītājs Andris Fricbergs; tālrunis: +37126510221; e-pasts: 
andris.fricbergs@ast.lv. 

18.2. No Piegādātāja puses: Tirdzniecības menedžeris Druvis Ganiņš; tālrunis: +37129393831; e-pasts: 
druvis@hct.lv. 

19. Pasūtītāja un Piegādātāja adreses un kredītiestādes rekvizīti: 

AS "Augstsprieguma tīkls"  SIA "HCT AUTOMOTIVE" 
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 Vienības gatve 181, Rīga, LV-1058 
Tālr. 67728353; fakss: 67728858 Tālr. 67702665 fakss: 67702664 
Vienotais reģ. Nr. 40003575567 Vienotais reģ. Nr. 40003088088 
PVN maksātāja kods: LV40003575567 PVN maksātāja kods: LV40003088088 
Kredītiestāde: AS "SEB banka" Kredītiestāde: AS "Swedbank" 
SWIFT: UNLALV2X SWIFT: HABALV22 
Konta Nr. LV55UNLA0050000858505 
E-pasts: ast@ast.lv  

Konta Nr. LV61HABA0001408038225 
E-pasts: info@hct.lv  

 
 


