
Rīgā 2018. gada __. februārī                                                                                                 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/66 

Par virtuves un kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu tehnisko apkalpošanu  

(iepirkums LB/2017/103) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un SIA "BALTIC MASTER" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes 

priekšsēdētājas Jūlijas Zotovas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no 

otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), 

noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar iepirkuma LB/2017/103 

nolikumu un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu šim iepirkumam (līguma 1. pielikums) 

izpildīt šādus pasākumus: 

1.1.1. veikt PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto virtuves un kafejnīcas 

tehnoloģisko iekārtu (tālāk tekstā – iekārtas) plānveida tehniskās apkopes saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (līguma 2. pielikums) un iekārtu tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajām prasībām (viss kopā tālāk tekstā – tehniskās apkopes); 

1.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt iekārtu bojājumu novēršanu (tālāk tekstā – 

remonts) un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi; 

1.1.3. nodrošināt iekārtu remonta ietvaros veikto darbu un piegādāto detaļu kvalitāti (tālāk 

tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic līguma 1.1.1. punktā minētās tehniskās apkopes un līguma  

1.1.2. punktā minētos remontus 5 (piecus) gadus, sākot ar 2018. gada 1. martu. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc iekārtas 

remonta izpildes dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS). 

2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) 

darbadienas pirms persona uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot 

par to IZPILDĪTĀJAM. 
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3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko 

personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai, ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA fiziskā persona IZPILDĪTĀJA 

vārdā uzraudzīs līguma izpildi.  

3.7. Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties 

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienās. 

3.9. Pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem 

un par saviem līdzekļiem nodrošina līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu 

savākšanu un utilizēšanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu izplatīšanos, kas 

rodas vai varētu rasties līguma izpildes rezultātā. 

3.10. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievēro 

PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi 

saistītos normatīvos aktus. 

3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina 

līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto 

apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms 

IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā un 

visā laikposmā, kad līgums PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir 

IZPILDĪTĀJA [..]  (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]).  

4. TEHNISKO APKOPJU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic tehniskās apkopes atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

(līguma 2. pielikums) noteiktajam iekārtu tehnisko apkopju darba apjomam un 

periodiskumam.  

4.2. Tehniskās apkopes veikšanas konkrēto laiku IZPILDĪTĀJS vismaz 2 (divas) 

darbadienas iepriekš saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 

4.3. IZPILDĪTĀJS pēc katras tehniskās apkopes izpildes reizes iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

aizpildītus iekārtu tehniskās apkopes protokolus un rēķinu. 

4.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes protokolu 

saņemšanas pārbauda iekārtu tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem tās izpildi, vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskās apkopes 

izpildes trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt tehniskās 

apkopes izpildi. 
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4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

4.6. Tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad tehniskā apkope ir pabeigta, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, 

kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. IEKĀRTU REMONTU IZPILDES KĀRTĪBA 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJS iekārtas tehniskās apkopes laikā vai ārpuskārtas izsaukuma laikā 

konstatē iekārtas defektu, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas defektu, PASŪTĪTĀJS par to paziņo 

IZPILDĪTĀJAM pa e-pastu [..] vai mobilo tālruni [..]. Saņemot iekārtas defekta 

pieteikumu darbadienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00, IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā 

personāla ierašanos un bojājuma novēršanas uzsākšanu 4 (četru) stundu laikā pēc 

pieteikuma saņemšanas. Saņemot iekārtas defekta pieteikumu citā laikā, IZPILDĪTĀJS 

nodrošina tehniskā personāla ierašanos izsaukuma vietā un bojājuma novēršanas 

uzsākšanu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai 

citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Ja iekārtas remontu var veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS mutiski saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU maksu par iekārtas remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā 

(līguma 1. pielikums) noteiktos IZPILDĪTĀJA ierašanās un darba stundas izcenojumus 

iekārtu remontam ārpuskārtas izsaukuma gadījumā. 

5.4. Ja iekārtas remontu nevar veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc ierašanās iekārtas atrašanās vietā vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

termiņā iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai tāmi, kurā norāda iekārtas remonta darbu 

apjomu, to izpildes termiņu un maksu par iekārtas remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteiktos IZPILDĪTĀJA ierašanās un darba stundas 

izcenojumus iekārtu remontam ārpuskārtas izsaukuma gadījumā.  

5.5. IZPILDĪTĀJS uzsāk iekārtas remontu tikai pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU 

līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā vai līguma 5.4. punktā minētās tāmes abpusējas 

saskaņošanas rakstveidā. 

5.6. IZPILDĪTĀJS piegādā iekārtu remontam nepieciešamās detaļas. 

5.7. Pēc iekārtas remonta pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu (IZPILDĪTĀJA izstrādāta dokumenta forma, kurā 

iekļauta šāda informācija: remontētā iekārta, defekta apraksts, veiktā remonta apraksts, 

remonta veikšanai patērētais laiks, remonta veicējs). PASŪTĪTĀJS paraksta šo remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu, apliecinot iekārtas remonta veikšanas faktu. 

5.8. IZPILDĪTĀJS pēc iekārtas remonta pabeigšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu 

saskaņā ar saskaņoto remonta tāmi, kā arī, ja PASŪTĪTĀJS to pieprasījis, defekta rašanās 

iemesla aprakstu un rekomendācijas, kuru īstenošana ļautu nākotnē samazināt šāda 

defekta atkārtošanās iespēju. 
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5.9. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta pabeigšanas, 

remonta veikšanas uzskaites dokumentu, rēķina un defekta analīzes saņemšanas, ja tādu 

pieprasījis PASŪTĪTĀJS, pārbauda remonta izpildes atbilstību līguma noteikumiem un 

pieņem iekārtas remonta izpildi vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē remonta 

izpildes trūkumu, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtas 

remonta izpildi.  

5.10. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda iekārtas remonta izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē remonta izpildes trūkumu, iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

5.11. Iekārtas remonta izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis iekārtas 

remontu, iesniedzis PASŪTĪTĀJAM remonta veikšanas uzskaites dokumentu, kā arī 

defekta analīzes aprakstu, ja PASŪTĪTĀJS tādu pieprasījis, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis 

iekārtas remonta izpildi līguma 5.9. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā iekārtas remonta izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir 

novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir 

pieņēmis iekārtas remonta izpildi līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā. 

6. GARANTIJA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas remonta ietvaros veiktā darba vai uzstādītās 

detaļas trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies iekārtas nepareizas 

ekspluatācijas rezultātā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības GARANTIJAS LAIKĀ iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums).  

6.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 2 (divu) 

nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

laikā. 

6.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

6.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

6.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš defekta novēršanas nepilnības un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta 

novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

6.6. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītos defektus vai atteikumā minētos defekta novēršanas 
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trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 

6.4. vai 6.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

6.7. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 6.2. punktam 

saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā 

minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS attiecīgā defekta novēršanai var izvēlēties citu 

izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

6.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas saistību izpildes ietvaros veikto darbu un 

piegādāto detaļu kvalitāti līguma 6.1. – 6.7. punktā noteiktajā kārtībā 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus no attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

6.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi, IZPILDĪTĀJA 

garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

7. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1. Maksa par iekārtu tehniskajām apkopēm tiek aprēķināta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteiktajiem vienas plānveida tehniskās apkopes 

izcenojumiem, tiem piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli. 

7.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veiktajām iekārtu tehniskajām 

apkopēm 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtu tehnisko apkopju izpildes pieņemšanas 

un rēķina saņemšanas. 

7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veikto iekārtas remontu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta izpildes pieņemšanas un rēķina 

saņemšanas. 

7.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA 

e-pasta adresi. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

8.2. Ja PUSĒM rodas domstarpības par nodarīto zaudējumu apmēru, PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz 

vainīgā PUSE.  

8.3. Ja IZPILDĪTĀJS līdz līguma 4.2. punktā norādītajā kārtībā saskaņotā termiņa vai līdz 

attiecīgā kalendārā mēneša, kurā IZPILDĪTĀJAM jāveic iekārtu kārtējo tehnisko apkopi, 

ja IZPILDĪTĀJS nav saskaņojis apkopes laiku līguma 4.2. punktā norādītajā kārtībā, 

beigām neveic iekārtas kārtējo tehnisko apkopi, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma 1. pielikumā noteiktās vienas visu 

iekārtu plānveida tehniskās apkopes kopējās cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 1. pielikumā noteiktās vienas visu 

iekārtu plānveida tehniskās apkopes kopējās cenas. 

8.4. Par līguma 5.2. punktā noteiktā vai līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5.00 EUR (pieci 

euro) par katru nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 50.00 EUR (piecdesmit euro). 
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8.5. Par līguma 5.4. punktā noteiktā vai līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

tāmes iesniegšanas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

5.00 EUR (pieci euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 

50.00 EUR (piecdesmit euro). 

8.6. Par atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņotā iekārtas remonta izpildes termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no saskaņotās maksas par attiecīgās iekārtas remontu par katru nokavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no saskaņotās maksas par 

attiecīgo iekārtas remontu.  

8.7. Par līguma 6.2. punktā noteiktā vai atbilstoši līguma 6.2. punktam saskaņotā iekārtas 

remonta ietvaros veiktā darba vai piegādātās detaļas defekta novēršanas termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no saskaņotās maksas par attiecīgās iekārtas remontu par katru nokavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no saskaņotās maksas par 

attiecīgās iekārtas remontu.  

8.8. Par līguma 6.7. punktā noteiktā rēķina samaksas termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

summas katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

apmērā no kavētā maksājuma summas. 

8.9. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

8.10. Par līguma 7.2. vai 7.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas 

par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina 

saņemšanas dienas. 

8.11. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc 

līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Ja 

nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts stundās, 

līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā 

saistības izpildes termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

9.2. Līguma 9.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 
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10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

10.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, 

neatlīdzinot zaudējumus un rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro tehniskajā specifikācijā (līguma 2. pielikums) 

noteikto iekārtu tehnisko apkopju periodiskumu; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē kārtējo iekārtu tehniskās apkopes veikšanas termiņu, 

līguma 5.4. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta tāmes 

iesniegšanas termiņu, atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta izpildes termiņu, 

līguma 6.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 6.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk 

kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., vai 3.6.–3.11. punkta 

noteikumiem;  

11.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1., 11.1.2. 

vai 11.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 

1. pielikums) noteiktās kopējās maksas par visu iekārtu plānveida tehnisko apkopju 

veikšanu 1 (viena) kalendārā gada laikā.  

11.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

11.4. PUSEI, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. izpildīt līguma 3.3. – 3.5., 3.8., 4.2., 5.2. un 5.7. punkta noteikumus –  

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas ēku sistēmu inženieris vai 

galvenais inženieris; 

13.1.2. parakstīt līguma 4.4., 4.5., 5.9., 5.10., 6.4. un 6.5. punktā minēto motivēto 

atteikumu, līguma 4.5., 5.10., 6.4. un 6.5. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, 

saskaņot iekārtas remontu līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, saskaņot remonta tāmes 

iesniegšanas termiņu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā,  izpildīt līguma 5.8. punkta 

noteikumus un saskaņot defekta novēršanas termiņu līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā 

– PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas vadītājs; 

13.1.3. saskaņot remontu tāmes līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā un parakstīt līguma 

6.1. punktā minēto paziņojumu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

13.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz 16 (sešpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām 

un 2. pielikums uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "BALTIC MASTER" Sliežu ielā 31, Rīgā, LV-1005, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003544694 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40003544694. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

IZPILDĪTĀJS 

(Personiskais paraksts) (Personiskais paraksts) 

2018. gada __. februārī 2018. gada __. februārī 
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1. pielikums 

        2018. gada __. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2018/66 

(iepirkums LB/2017/103) 

TEHNISKĀS APKOPES IZMAKSAS 

SIA "BALTIC MASTER" apņemas veikt Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkā Bezdelīgu 

ielā 3, Rīgā, uzstādīto virtuves un kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu tehnisko apkalpošanu 

par šādu cenu: 

1. Plānveida tehniskās apkopes izmaksas viena gada laikā: 

Nr. 

p.k. 

Darbu veids 

A 

Vienas tehniskās 

apkopes cena  

(EUR, bez PVN ) 

B 

Skaits 

(reizes) 

C 

Cena kopā 

(EUR, bez PVN) 

D=B×C 

1. 

Apvienotās aukstuma kameras 

"Wiessemann" (tehniskās 

specifikācijas (tālāk tekstā – TS) 

1.1. punkts) tehniskā apkope  

[..] 2 [..] 

2. 

Trauku mazgājamās mašīnas 

"Metos Master Hood 110" (TS 

1.2. punkts) tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

3. 

Trauku mazgājamās mašīnas 

"Electrolux" WT30 (TS 

1.3. punkts) tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

4. 

Ledusskapja "Electrolux" 

C06CD2F (TS 1.4. punkts) tehniskā 

apkope 

[..] 2 [..] 

5. 

Divu ledusskapju "Electrolux" 

C04PVG4D (TS 1.5. punkts) 

tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

6. 

Divu galdā integrētu ledusskapju 

"Electrolux" RCDR3M22U (TS 

1.6. punkts) tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

7. 

Elektriskās kombinētās krāsns 

"Electrolux" FCE 101 (TS 

1.7. punkts) tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

8. 

Universālās elektriskās 

cepešpannas "Electrolux" 

THERMA UEB-068 (TS 

1.8. punkts) tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

9. 

Universālās elektriskās plīts 

"Electrolux" THERMA Range 

CE248-115 (TS 1.9. punkts) 

tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

10. 
Aukstās virtuves letes–salātu bāra 

(TS 1.10. punkts) tehniskā apkope 
[..] 2 [..] 
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Nr. 

p.k. 

Darbu veids 

A 

Vienas tehniskās 

apkopes cena  

(EUR, bez PVN ) 

B 

Skaits 

(reizes) 

C 

Cena kopā 

(EUR, bez PVN) 

D=B×C 

11. 

Divu aukstās eksponēšanas vitrīnu 

"Metos" PK800-2 (TS 1.11. punkts) 

tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

12. 

Universālā motora ar regulējamu 

piedziņu un papildu aprīkojumu 

"Dito Sama" F23200 MVS (TS 

1.12. punkts) tehniskā apkope 

[..] 2 [..] 

Kopā līgumcena viena gada plānveida tehnisko apkopju veikšanai  

(EUR, bez PVN): 
786.00 

2. Darba samaksa par ierašanos un iekārtu bojājumu novēršanu ārpuskārtas izsaukuma 

gadījumā, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav attiecināms uz apkopes darbiem 

(euro bez PVN, nav atkarīgs no iesaistīto personu skaita): 

Nr. 

p.k. 
Iekārtu atrašanās vieta 

Ceļa izdevumi  

(EUR, bez PVN) 

Vienas darba stundas 

izcenojums* 

(EUR, bez PVN) 

1. Bezdelīgu iela 3, Rīga [..] [..] 

Piezīme 

*Remonta darbu stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

3. Plānveida tehnisko apkopju izmaksās iekļauti visi apkopes veikšanai nepieciešamie 

izdevumi, pieskaitāmās u.c. apkopes veikšanas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, 

tai skaitā palīgmateriāli, kopšanas materiāli, darbaspēka izmaksas, instrumentu 

izmantošana un transporta izdevumi, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli.  
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2. pielikums 

        2018. gada __. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2018/66 

(iepirkums LB/2017/103) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, virtuves un kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu un šo iekārtu tehniskās apkopes laikā veicamo 

darbu saraksts. 

Nr. 

p. k. 
Inv. Nr. Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi 

1.1. 

 

----- Apvienotā 

aukstuma 

kamera un 

aukstuma 

iekārta 

"Wiessemann" 

(individuāls 

pasūtījums) 

No siltumu izolējošiem paneļim izveidota un 

ēkas konstrukcijā integrēta sistēma, kas 

sastāv no:  

1. pozitīvās temperatūras (dzesēšana līdz 

+4°C) aukstuma telpas, kurai aukstumapgādi 

nodrošina trīs apvienotu "TEKO Oil-Jet" 

kompresoru stacija (aukstuma aģents R134) 

ar aukstuma kamerā izvietotu iztvaikotāju un 

ārējo kondensatoru;  

2. negatīvās temperatūras (dzesēšana līdz  

-20°C) aukstuma telpas, kurai aukstuma 

apgādi nodrošina viens "TEKO Oil-Jet" 

kompresors (aukstuma aģents R404A) ar 

aukstuma kamerā izvietotu iztvaikotāju un 

ārējo kondensatoru.  

Temperatūras režīmu uzturēšanai pie 

aukstuma kameras uzstādīts kontrolleris 

FLICA PCR300. Datu glabāšanai un 

trauksmes signālu nodrošināšanai uzstādīta 

1 - vadības bloka un kompresoru 

darbības režīmu pārbaude; 

- iztvaikotāju pārbaude; 

- iztvaikotāja ventilatora pārbaude; 

- kondensatora pārbaude; 

- kondensatora ventilatora pārbaude; 

- iztvaikotāja un kondensatora 

tīrīšana; 

- aukstuma aģenta darba spiedienu 

pārbaude; 

- kondensāta novadīšanas sistēmas 

tīrīšana. 
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Nr. 

p. k. 
Inv. Nr. Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi 

4-kanālu kontroles  iekārta "THERMOMAX 

SM Quatro". 

Aukstuma kamera uzstādīta 2001. gadā.  

2014. gadā ir nomainīti (+) un (-) temperatūru 

telpu iztvaikotāji. 

2015. gadā ir nomainīti visi kompresoru 

stacijas kompresori. 

1.2. 24760 Kupolveida 

trauku 

mazgājamā 

mašīna 

"Metos Master 

Hood 110" 

 

Iekārta izgatavota no nerūsējoša tērauda, 

augšējais kupols paceļams ar sviras veida 

rokturi. 4 mazgāšanas programmas. Iekārta 

aprīkota ar noteces sūkni, mazgāšanas 

līdzekļa dozācijas iekārtu un ūdens 

uzkarsēšanas sildelementiem.  Elektronisks 

vadības bloks. Iekārta uzstādīta 2017. gadā. 

Līdz 2019. gada 22. martam iekārtas 

garantijas laika tehnisko apkopi veic iekārtas 

piegādātājs. 

1 - elektriskā pieslēguma spaiļu 

kontaktu pārbaude 

(nepieciešamības gadījumā kontakti 

ir jāpievelk); 

- savienojumu hermētiskuma 

pārbaude, neblīvumu novēršana; 

- vadības bloka un darba režīmu 

pārbaude, ieskaitot nepieciešamos 

regulēšanas darbus; 

- iekārtā instalētā ūdens filtra un 

elektriskā vārsta aizsardzības filtra 

tīrīšana; 

- pacelšanas  mehānisma darbības 

pārbaude, kustīgo šarnīru darbības 

pārbaude, eļļošana; 

- boilera, tilpnes iekšējās virsmas 

un iekārtas cauruļvadu atkaļķošana; 

- līmeņojuma pārbaude un 

nepieciešamie regulēšanas darbi. 

1.3. 11316 Mazā 

trauku 

"Electrolux" 

WT30 

Nerūsējoša tērauda korpuss ar uz priekšu 

veramām durvīm. 3 mazgāšanas 

programmas. Iekārta aprīkota ar noteces 

1 - elektriskā pieslēguma spaiļu 

kontaktu pārbaude 
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Nr. 

p. k. 
Inv. Nr. Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi 

mazgājamā 

mašīna 

sūkni, mazgāšanas līdzekļa dozācijas iekārtu 

un ūdens uzkarsēšanas sildelementiem. 

Režīmu vadība ar pagriežamiem pakapjveida 

pārslēdžiem. Iekārta uzstādīta 2001. gadā. 

(nepieciešamības gadījumā kontakti 

ir jāpievelk); 

- savienojumu hermētiskuma 

pārbaude, neblīvumu novēršana; 

- vadības bloka un darba režīmu 

pārbaude, ieskaitot nepieciešamos 

regulēšanas darbus; 

- iekārtā instalētā ūdens filtra un 

elektriskā vārsta aizsardzības filtra 

tīrīšana; 

- pacelšanas  mehānisma darbības 

pārbaude, kustīgo šarnīru darbības 

pārbaude, eļļošana; 

- boilera, tilpnes iekšējās virsmas 

un iekārtas cauruļvadu atkaļķošana; 

- līmeņojuma pārbaude un 

nepieciešamie regulēšanas darbi. 

1.4. 11321 Ledusskapis  

 

"Electrolux" 

C06CD2F 

Nerūsējošā tērauda korpuss. 2 neatkarīgas 

dzesēšanas kameras (kopējais tilpums  

650 litri) ar piespiedu ventilāciju. Digitālais 

vadības bloks katrai kamerai atsevišķi, 

temperatūras režīms abām kamerām  

-2/+10 °C. Aukstuma aģents R134A. Iekārta 

uzstādīta 2001. gadā. 

1 - vadības bloka un režīmu 

pārbaude; 

- kondensatora pārbaude; 

- kondensatora tīrīšana; 

- kondensatora ventilatora pārbaude; 

- iztvaikotāju pārbaude; 

- iztvaikotāja ventilatora pārbaude; 

- kondensāta drenāžas pārbaude; 

- kondensāta uztveres vannītes 

tīrīšana. 

1.5. 11376 

11377 

Ledusskapis "Electrolux" 

C04PVG4D 

Nerūsējoša tērauda vienas kameras korpuss 

ar stikla durvīm (lietderīgais tilpums  

2 - vadības bloka un režīmu 

pārbaude; 
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Nr. 

p. k. 
Inv. Nr. Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi 

400 litri). Digitālais vadības bloks, 

temperatūras režīms -2/+10 °C.  Aukstuma 

aģents R134A. Iekārta uzstādīta 2001. gadā. 

- kondensatora pārbaude; 

- kondensatora tīrīšana; 

- kondensatora ventilatora pārbaude; 

- iztvaikotāju pārbaude; 

- iztvaikotāja ventilatora pārbaude; 

- kondensāta drenāžas pārbaude; 

- kondensāta uztveres vannītes 

tīrīšana. 

1.6. 11341 

11344 

Galdā 

integrētais 

ledusskapis 

"Electrolux" 

RCDR3M22U 

Nerūsējoša tērauda konstrukcijas galdā 

iebūvēts dzesēšanas agregāts ar piespiedu 

ventilāciju. Digitālais vadības bloks, 

temperatūras režīms -2/+10 °C. Aukstuma 

aģents R134A. Iekārtas apkalpošanai ir 

pieejamas tikai no vienas puses. Iekārtas 

uzstādītas 2001. gadā. 2013. gadā iekārtai 

Nr. 11344 ir nomainīts aukstuma agregāts. 

2014. gadā iekārtai Nr. 11341 ir nomainīts 

kompresors un iztvaikotājs. 

2 - vadības bloka un režīmu 

pārbaude; 

- kondensatora pārbaude; 

- kondensatora tīrīšana; 

- kondensatora ventilatora pārbaude; 

- iztvaikotāju pārbaude; 

- iztvaikotāja ventilatora pārbaude; 

- kondensāta drenāžas pārbaude; 

- kondensāta uztveres vannītes 

tīrīšana. 

1.7. 

 

18071 Elektriskā 

kombinētā 

krāsns  

"Electrolux" 

FCE 101 

Nerūsējoša tērauda korpuss ar termoizturīga 

stikla durvīm. Režīmu vadība ar 

pagriežamiem pakāpjveida pārslēdžiem. 

Inžekcijas mitrināšana. Pievienota tvaika 

nosūce. Elektriskais pieslēgums  

400 V/ 17.3 kW. Iekārta uzstādīta 2009. gadā. 

2017. gadā iekārtai nomainīti sildelementi. 

1 - vadības bloka un režīmu 

pārbaude; 

- krāsns iekšējo virsmu tīrīšana ar 

specializētiem piedeguma 

noņemšanas līdzekļiem; 

- boilera un sistēmas atkaļķošana; 

- kondensāta novadīšanas sistēmas 

tīrīšana; 

- durvju blīvējuma pārbaude; 

- tvaika novadīšanas sistēmas 

pārbaude. 
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Nr. 

p. k. 
Inv. Nr. Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi 

1.8. 11335 Universālā 

elektriskā 

cepešpanna  

 

"Electrolux" 

THERMA 

UEB-068 

Nerūsējoša tērauda konstrukcija ar paceļamu 

siltumu izolējošu vāku un mehāniski 

maināmu darba virsmas slīpumu. Režīmu 

vadība ar pagriežamiem pakāpjveida 

pārslēdžiem. Temperatūru režīmi no 50 līdz 

250 °C ar gaismas indikāciju. Iekārta 

apkalpojama no vienas puses. 

Elektriskais pieslēgums 400 V/ 10.5 kW. 

Iekārta uzstādīta 2001. gadā. 

1 - drošības elementu (termostatu) 

pārbaude; 

- vadības slēdžu darbības pārbaude; 

- pagriešanas mehānisma pārbaude. 

 

1.9. 11338 Universālā 

elektriskā 

plīts  

"Electrolux" 

THERMA 

Range CE248-

115 

Nerūsējoša tērauda konstrukcija ar  augšējā 

plaknē hermētiski iebūvētu stikla četru 

neatkarīgi kontrolējamu zonu sildvirsmu. 

Vadība ar  pagriežamiem 10 pakāpju 

pārslēdžiem. Iekārta apkalpošanai ir 

pieejama tikai no vienas puses. 

Elektriskais pieslēgums 400 V/ 16 kW. 

Iekārta uzstādīta 2001. gadā. 2013. gadā 

iekārtai ir nomainīta stikla sildvirsma 

komplektā ar sildīšanas elementiem. 

1 - drošības elementu (termostatu) 

pārbaude; 

- pārslēgšanas slēdžu darbības 

pārbaude; 

- stikla virsmas tīrīšana ar 

specializētiem piedeguma 

noņemšanas līdzekļiem. 

 

1.10. 11379 Aukstā 

virtuves 

lete–salātu 

bārs 

"Metos" 

(individuāls 

pasūtījums) 

Divas atklāta tipa nerūsējoša tērauda 

dzesēšanas virsmas, iestrādātas individuālā 

pasūtījuma mēbelē, aprīkotas ar diviem 

aukstuma agregātiem ASPERA NE 6181 GR 

un diviem vadības blokiem EWPC 970 T. 

Aukstuma aģents R134A. Iekārtas uzstādītas 

2001. gadā. 2012. gadā ir nomainīts viens no 

aukstuma agregātiem. 

1 - vadības bloka un režīmu pārbaude; 

- kondensatora pārbaude; 

- kondensatora tīrīšana; 

- kondensatora ventilatora 

pārbaude; 

- iztvaikotāja pārbaude; 

- kondensāta novadīšanas sistēmas 

tīrīšana. 
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Nr. 

p. k. 
Inv. Nr. Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi 

1.11. 11381 

11382 

Aukstā 

eksponē-

šanas 

vitrīna  

"Metos" 

PK800-2 

Ar stikla plauktu konstrukciju daļēji slēgta 

dzesēšanas vitrīna, zem kuras integrēts 

saldēšanas agregāts ar piespiedu ventilāciju 

un elektronisku vadības bloku. Aukstuma 

aģents R134A. Iekārta uzstādīta 2001. gadā. 

2014. gadā iekārtas Nr. 11381 aukstuma 

agregātam ir veikts kapitālais remonts ar visu 

galveno mezglu nomaiņu. 

2 - vadības bloka un režīmu pārbaude; 

- kondensatora pārbaude; 

- kondensatora tīrīšana; 

- kondensatora ventilatora 

pārbaude; 

- iztvaikotāja pārbaude; 

- iztvaikotāju ventilatora pārbaude; 

- kondensāta novadīšanas sistēmas 

tīrīšana. 

1.12. 17326 Universālais 

motors ar 

regulējamu 

piedziņu un 

papildu 

aprīkojumu  

"Dito Sama" 

F23200 MVS 

Piedziņas bloks, nokomplektēts ar dārzeņu 

griešanai un gaļas malšanai nepieciešamo 

noņemamu aprīkojumu. Nerūsējoša tērauda 

un lieta alumīnija korpuss, aprīkots ar 

pagriežamu apgriezienu regulēšanas reostata 

slēdzi un avārijas izslēgšanas pogu.  Iekārta 

uzstādīta 2001. gadā. 

1 - drošības ierīču darbības pārbaude; 

- darbības režīmu pārbaude; 

- tīrīšana un eļļošana; 

- griežņu asināšana. 

2. Apkopes darbu izpildes nosacījumi: 

2.1. tehniskās apkopes darbus veic divas reizes gadā – martā un septembrī; 

2.2. tehniskās apkopes darbus 1. punktā minētajām iekārtām ir iespējams veikt darbadienās laikā no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00 vai citā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā; 

2.3. tehniskā apkope 1.2. punktā minētajai iekārtai ir jāuzsāk 2019. gada 23. martā. 

 


