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Profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālā Mākslu vidusskola  
Elektroenerģijas iepirkums 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NMV 2017/2 

 
Nolikums. 

 
 
1. Iepirkuma priekšmets. 
 
 
1.1. Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģija. Piegāde PIKC NMV objektos Rīgā, Hāmaņa 
 ielā 2A, Meža ielā 15, Slokas ielā 52a 
1.2. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas 
 dienas 
1.3. Paredzamā līgumcena – līdz 41999 EUR (bez PVN). 
1.4. Līguma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no 2017.06.01. līdz 
            2018.05.31.      
1.5. Pasūtītājs patur tiesības pēc vajadzības iegādāties mazāku vai lielāku                         
          elektroenerģijas daudzumu atbilstoši faktiskajam patēriņam. 
 
2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks. 
 
2.1. Piedāvājumi jāiesniedz Nacionālās Mākslu vidusskolas kancelejā, Hāmaņa ielā 2a, 
 Rīgā, darba dienās no 09:00 līdz 16:00 
2.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 26.04.2017. plkst. 16:00 
 Piedāvājumu atvēršana - 27.04.17. plkst. 10:00 
2.3. Kontaktinformācija. Tālrunis 67601783, e-pasts info@nmv.lv 



3. Prasības pretendentiem. 
 
3.1. Pretendenta komercdarbība ir reģistrēta komercreģistrā saskaņā ar komerclikuma 
 noteikumiem vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 
3.2. Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma nosacījumi par izslēgšanu 
 no piedalīšanās konkursā 
 
4. Piedāvājuma noformēšana. 
 
4.1. Piedāvājums vienā eksemplārā jāievieto necaurspīdīgā iepakojumā, jāaizlīmē un uz 
 tā jānorāda: piedāvājums iepirkumā ,,Elektroenerģijas iepirkums” 
 Identifikācijas Nr. NMV 2017/2; pretendenta nosaukums un juridiskā adrese 
 korespondences saņemšanai; norāde "Neatvērt līdz 27.04.17." 
4.2. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā un jāparaksta 
 personai vai personām, kurām ir pretendenta pārstāvības tiesības. 
4.3 Piedāvājumam jābūt cauršūtam, ar norādītu lappušu skaitu un satura rādītāju. 
4.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
4.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nav tiesīgs savu 
 piedāvājumu grozīt. 
 
5. Iesniedzamie dokumenti: 
 
5.1. Pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:   
 pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
 darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 
 beigu termiņam tas būs likvidēts; tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas 
 tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
 iemaksas parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. 
5.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta  kopija. 
5.3. Tehniskais – finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Tehniskā – finanšu 
 Piedāvājuma formai un ievērojot 6. punktā norādītās prasības. 
 
6. Prasības tehniskajam – finanšu piedāvājumam. 
 
 Tehniskais – finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 2. pielikumā norādītajai 
 formai, ievērojot tehniskā finanšu piedāvājuma (1. pielikums) prasības. 
 Tehniskajam – finanšu piedāvājumam jābūt norādītam Eiro ar piecām decimālzīmēm 
 aiz komata bez PVN un ar PVN norādot PVN likmi. Preces cenā jāiekļauj visas ar 
 elektroenerģijas tirdzniecību saistītās papildus izmaksas. 
 



7.  Informācijas apmaiņa. 
 
 
7.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 
 gaitā tiek veikta elektroniski, izmantojot e-pastu info@nmv.lv 
7.2. Ieinteresētie piegādātāji savus jautājumus un papildu informācijas pieprasījumus  
 var iesniegt laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājam                  
 nosūtot tos elektroniski uz iepirkuma komisijas kontaktpersonas e-pasta adresi 
 vilnis.ermansons@nmv.lv Pasūtītājs atbildes sniegs iespējami ātrākā laikā līdz 
 piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
7.3. Atbildes uz pretendentu jautājumiem tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 
 www.nmv.lv sadaļā ,,Iepirkumi” pie  šī iepirkuma paziņojuma. 
 
8.   Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana. 
 
8.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma iesniegšanas termiņā saņemto 
 piedāvājumu atbilstību nolikuma un Publisko iepirkumu likuma prasībām  
8.2. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) izvērtē piedāvājumus šādā secībā:  
8.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Piedāvājums, kas neatbilst piedāvājuma 
 noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt un  izslēgt no 
 turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms Pretendenta 
 izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē Pretendenta
 iesniegto dokumenta/u trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt 
 Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības. 
8.2.2. Piedāvājuma atbilstības tehniskās specifikācijas prasībām pārbaude; 
8.2.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 
8.3. Ja Komisija konstatē piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām kādā no 
 vērtēšanas posmiem, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts. 
8.4. Ja komisija konstatē piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 
 labojumu  un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura 
 pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā 
 labojumus.  
8.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanas laikā, nosakot iesniegšanas 
 termiņu, pieprasīt iesniegt Pretendentiem papildus informāciju. 
8.6. Pasūtītājs piešķir  līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kas iesniedzis 
piedāvājumu ar viszemāko cenu  (finanšu piedāvājumā norādītā cena EUR bez PVN)  
 



9. Piedāvājuma derīguma termiņš. 
          
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām. 
 
 

 
 

PIKC NMV 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

Vilnis Ermansons 
Rīgā, 2017. gada 11. aprīlī 



 
                                                                                                              1. pielikums 

 
Tehniskais - finanšu piedāvājums 

 
Iepirkuma ,, Elektroenerģijas piegāde” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NMV 2017/2 
 
 
 
Nr. Pieslēguma 

Veids un laika 
zona 
Atļautā slodze 

 
Vienība 

Elektro- 
enerģijas 
patēriņš 
gadā vidēji 
kwh 

Vienības 
cena 
bezPVN 
(EUR/kwh) 

Vienības 
cena 
arPVN 
(EUR/kwh) 

Kopējā 
summa 
bez 
PVN EUR 

Kopējā 
summa 
Ar PVN 
EUR 

1. Hāmaņa iela 
2A 
Trīsfāzu 
Pieslēgums 
Viena laika 
zona 
Līnijas 
pieslēgums S-6 
0,4kV 

kwh 63000     

2. Slokas iela 52A 
Trīsfāzu 
Pieslēgums 
Viena laika 
zona 
Līnijas 
pieslēgums S-6 
0,4kV 

kwh 14000     

3. Meža iela 15 
Trīsfāzu 
Pieslēgums 
Viena laika 
zona 
Līnijas 
pieslēgums S-6 
0,4kV 

kwh 110000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.pielikums 
 

 
Iepirkuma ,,Elektroenerģijas iepirkums” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NMV 2017/2 
 
Tehniskā - Finanšu piedāvājuma forma 
 
1.iesniedza 
Pretendenta nosaukums 
 

Rekvizīti (adrese, e-pasta adrese, 
Bankas rekvizīti) 

  
 
2.Kontaktpersona 
Vārds, uzvārds  
Adrese  
Tālrunis  
e-pasta adrese  
 
3.Piedāvājums 
Mēs piedāvājam nodrošināt  iepirkuma ,,elektroenerģijas iepirkums” elektroenerģijas piegādi 
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola atbilstoši Tehniskā - finanšu piedāvājuma prasībām: 
3.1. Šis piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; 
3.2. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs nodrošināsim iepirkuma noteiktās  
       prasības. 
 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 
 
Vārds ,uzvārds: 
Amats:  
Paraksts: 
Datums: 



 
 

Iepirkuma procedūras 

„Elektroenerģijas iepirkums” 

Līgums (projekts) 

par elektroenerģijas tirdzniecību 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Nacionālā mākslu  vidusskola, kuras vārdā 
saskaņā ar nolikumu rīkojas direktors  Jānis Ziņģītis, tālāk tekstā – LIETOTĀJS, no vienas puses 
un__________________________________________________________ , kuras vārdā saskaņā 
ar _____________________________ rīkojas ________________________ tālāk tekstā – 
TIRGOTĀJS, no otras puses, tālāk tekstā abi kopā – PUSES, noslēdz šādu līgumu, tālāk tekstā –
LĪGUMS: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. TIRGOTĀJS pārdod un LIETOTĀJS pērk elektroenerģiju patēriņam LIETOTĀJA 
elektroietaisēs PIKC NMV Rīgā Hāmaņa iela 2a, Slokas ielā 52a, Meža ielā 15 ar iepirkuma ID Nr. 
NMV 2017/2 konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un TIRGOTĀJA piedāvājumu šim 
iepirkumam. 

1.2. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi)- pārvadi, 
sadali. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1.LĪGUMS stājas spēkā 2017. gada 1. jūnija un tā darbības termiņš ir līdz 2018 . gada 31. 
maijam, ievērojot 2.2. punkta noteikumu. 

2.2. Lai LĪGUMS būtu spēkā un LIETOTĀJS saņemtu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ir 
nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp LIETOTĀJU un elektroenerģijas 
sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises, un pa kuru tiek 
piegādāta TIRGOTĀJA saražotā elektroenerģija. 

3. ELEKTROENERĢIJAS CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. cena, turpmāk tekstā – Elektroenerģijas cena, par kādu TIRGOTĀJS pārdod LIETOTĀJAM 
elektroenerģiju, tiek noteikta EUR / kWh _______________ . 



3.2. Elektroenerģijas cenas neietver obligāto iepirkumu komponentes un sistēmas 
pakalpojumu tarifus, ko LIETOTĀJS apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā 
sistēmas pakalpojumu līguma un šī līguma noteikumiem. 

3.3. Līguma 3.1. punktā noteiktās Elektroenerģijas cenas 

ietver 

neietver 

izmaksas par balansēšanas pakalpojumu. 

3.4. līguma 3.1.punktā noteiktās Elektroenerģijas cenas ir spēkā līguma darbības laikā. 

3.5. Par līguma 3.1.pinktā noteiktajām Elektroenerģijas cenām LIETOTĀJS var pirkt no 
TIRGOTĀJA neierobežotu aktīvās elektroenerģijas apjomu. 

3.6. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par LIETOTĀJA faktiski patērēto 
elektroenerģijas apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.7. Komercuzskaites mēraparātu lietošanas kārtība un ar to saistītie jautājumi tiek noteikti 
sistēmas pakalpojumu līgumā. 

3.8. Katra mēneša pirmajā datumā LIETOTĀJS nolasa komercuzskaites mēraparātu rādījumus- 
iepriekšējā mēneša patēriņu un summāro patēriņu vai skaitītāju rādījumu un mēneša pirmajā 
darba dienā paziņo TIRGOTĀJAM kādā no minētajiem veidiem: 

3.8.1. pa tālruni ________________________________ 

3.8.2. izmantojot SMS __________________________ 

3.8.3. e-pastu __________________________________ 

3.8.4. norēķinu sistēmā: __________________________. 

3.9. līdz kārtējā mēneša 10.datumam TIRGOTĀJS iesniedz LIETOTĀJAM rēķinu par iepriekšējā 
mēnesī patērēto elektroenerģiju saskaņā ar LIETOTĀJA iesniegto informāciju par 
Komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. 

3.10. LIETOTĀJS samaksā rēķinu 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Rēķina apmaksas datums ir 
naudas ieskaitīšanas diena TIRGOTĀJA bankas kontā. 

3.11.Komercuzskaites mēraparātu rādījumu savlaicīgas nepaziņošanas gadījumā LIETOTĀJS 
apmaksā rēķinu pēc iepriekšējā mēneša patēriņa un turpmāk saskaņā ar atbilstošiem MK 
noteikumiem. 

X 

 



3.12. LIETOTĀJS nekavējoties informē TIRGOTĀJU, ja līdz kārtējā mēneša 10.datumam nav 
saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. 

3.13. Ja TIRGOTĀJS līdz kārtējā mēneša 15 datumam nav saņēmis paziņojumu no LIETOTĀJA 
par rēķina nesaņemšanu, tiek uzskatīts, ka LIETOTĀJS savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam nav 
pretenziju pret rēķinā norādītajiem datiem. 

4. PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS 

4.1. PUSES apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, un citu Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

4.2.TIRGOTĀJS apņemas sekot līdzi LIETOTĀJA patērētās elektroenerģijas apjomam un 
informēt LIETOTĀJU, ja sagaidāms elektroenerģijas pārtēriņš. 

4.3. PUSES apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju jeb informāciju, kura nav 
vispārpieejama par otru pusi un LĪGUMU bez otras puses rakstiskas atļaujas, izņemot 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, visā LĪGUMA darbības laikā un neierobežotu laiku 
pēc citu LĪGUMA noteikumu izbeigšanās. 

4.4. LIETOTĀJS apņemas: 

4.4.1. noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem 
visām LIETOTĀJA elektroietaisēm. 

4.4.2. 10 darba dienu laikā rakstveidā informēt TIRGOTĀJU par sava statusa, firmas, adreses 
u.c. rekvizītu maiņu, kā arī par īpašumā vai lietošanā esošo objektu, kam tiek piegādāta 
elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību maiņu. 

4.5. LIETOTĀJAM ir tiesības: 

4.5.1. visā līguma darbības laikā pirkt no TIRGOTĀJA elektroenerģiju līgumā noteiktajā apjomā 

4.5.2.saņemt balansēšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.5.3.saņemt no TIRGOTĀJA normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar 
elektroenerģijas pārdošanu LIETOTĀJAM. 

4.6.TIRGOTĀJS apņemas: 

4.6.1.pārdot LIETOTĀJAM elektroenerģiju, nodrošinot, ka LIETOTĀJA izvēlētais Sadales 
sistēmas operators saņem no TIRGOTĀJA elektroenerģiju nepārtraukti un normatīvajiem 
aktiem atbilstošajā kvalitātē visā šī līguma, darbības laikā, līgumā noteiktajā apjomā un par 
līgumā noteiktajiem tarifiem. 



4.6.2.šī līguma izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, 
kura tīklam ir pieslēgtas LIETOTĀJA elektroietaises, un pa kuru tiek piegādāta TIRGOTĀJA 
saražotā elektroenerģija. 

4.6.3. līgumā noteiktajā termiņā iesniegt LIETOTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto 
elektroenerģiju. 

4.6.4. 10(desmit) darba dienu laikā rakstveidā informēt LIETOTĀJU par sava statusa, firmas, 
adreses u.c. rekvizītu maiņu. 

4.7. TIRGOTĀJAM ir tiesības: 

4.7.1.pieprasīt no LIETOTĀJA avansa maksājumu viena mēneša maksājuma apmērā šādos 
gadījumos: 

4.7.1.1.ja atkārtoti nokavēti maksājumi, 

4.7.1.2. ja LIETOTĀJS tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu, 

4.7.2. ja TIRGOTĀJS savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības 
izrakstīt rēķinu pēc iepriekšējā mēneša patēriņa, 

4.7.3.pārtraukt pārdot elektroenerģiju LIETOTĀJAM un izbeigt līgumu 60(sešdesmit) dienas 
iepriekš par to rakstiski brīdinot LIETOTĀJU, ja LIETOTĀJS nav apmaksājis kādu no 
izrakstītajiem rēķiniem. 

5.PUŠU ATBILDĪBA 

5.1.LIETOTĀJS atbild par maksājuma termiņa pārsniegšanu. LIETOTĀJS maksā TIRGOTĀJAM 
līgumsodu 0,010% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro 
dienu, bet ne vairāk kā 10 % no parāda summas. 

5.2. Gadījumā, ja sistēmas operators pārtrauks elektroenerģijas piegādi LIETOTĀJAM sakarā ar 
to, ka tā nav piegādāta tīklā TIRGOTĀJA vainas dēļ, LIETOTĀJAM ir tiesības pieprasīt 
zaudējumu, kuri būs radušies sakarā ar šo elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, 
kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 21.07.2009. noteikumiem Nr. 739 „Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

5.3. Ja LIETOTĀJS nav informējis TIRGOTĀJU šī līguma 4.4.2. punktā noteiktajā kārtībā par 
izmaiņām, tas atbild par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.. 

5.4.  TIRGOTĀJS nav atbildīgs par to, ka tam nav iespējams pārdot elektroenerģiju 
LIETOTĀJAM sakarā ar to, ka sistēmas operators pārtraucis LIETOTĀJAM elektroenerģijas 
piegādi – sistēmas pakalpojumu sniegšanu. 



6.PAPILDUS NOTEIKUMI 

6.1. TIRGOTĀJA izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek aizstāts 
ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). 

6.2. Ja TIRGOTĀJS no LIETOTĀJA nav saņēmis paziņojumu par rēķina nesaņemšanu par 
iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju līdz nākošā mēneša 15.datumam, tad tiek 
uzskatīts, ka LIETOTĀJS savlaicīgi saņēmis rēķinu un viņam nav pretenziju par rēķinā 
norādītajiem datiem. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1.Neviena no PUSĒM netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu šī līguma noteikumu izpildi tieši 
aizkavē vai padara neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, karš, 
kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība un ja PUSES nav spējīgas tos novērst ar 
jebkādām tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm. 

7.2.PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu 
vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai PUSEI, norādot nepārvaramās varas 
apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos, ne vēlāk kā 5(piecu) kalendāro dienu 
laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies. 

7.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās PUSES savstarpējā protokolā vienojas par 
turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramu varas apstākļi turpinās ilgāk par 1(vienu) mēnesi 
un būtiski ietekmē jebkuras no PUSĒM spēju izpildīt šajā līgumā noteiktās saistības, tad otra 
PUSE ir tiesīga pārtraukt šī līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu. 

8. LĪGUMA LAUŠANA 

8.1. LIETOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 
TIRGOTĀJAM, ja tiek būtiski pārkāpti līguma nosacījumi. 

8.2. TIRGOTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstiski paziņojot 
LIETOTĀJAM: 

8.2.1. ja nav spēkā vai spēku zaudējis 2.2.punktā minētais sistēmas pakalpojumu līgums, 

8.2.2. LIETOTĀJS noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar citu elektroenerģijas 
tirgotāju par elektroenerģijas pirkšanu tajās pašās adresēs, kas norādītas šī līguma 1.1. punktā. 

8.3. Izbeidzot LĪGUMU 8.1. vai 8.2.punktā noteiktajā gadījumā, LIETOTĀJS samaksā TIRGOTĀJA 
iesniegtos rēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz LĪGUM izbeigšanas brīdim. 



9.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

9.1.LĪGUMSir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA saistību izpildei. 

9.2.Neviena no PUSĒM nav tiesīga bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas nodot kādu šajā 
Līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad 
PUSES saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. 

9.3.LĪGUMSvar tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas vienošanās. 
Jebkurš LĪGUMA pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi un grozījumi 
LĪGUMA tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas. 

9.4. Visas pretenzijas un strīdus, kas var rasties LĪGUMA izpildes laikā, puses risinās savstarpēju 
pārrunu ceļā. Strīdi, par kuriem nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.5.LĪGUMSsastādīts latviešu valodā  2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 
atrodas pie LIETOTĀJA, bet otrs – pie TIRGOTĀJA. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 

10. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 

 
Tirgotājs: 
 

Lietotājs: 
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola 
Reģ. Nr. 90010937516 
Hāmaņa iela 2a, Rīga, LV-1007 
Tālrunis: 67601783 
e-pasts: info@nmv.lv 
Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV44TREL222068900300B 

 


