
Rīga 2016. gada ___. jūlijā 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/333 

Par mantu pārvešanu  
(iepirkums LB/2016/73) 

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 "FF INTERNATIONAL MOVERS" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Aivara Usāna personā, kas rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības statūtiem, no otras puses (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 veikt mantu, t.sk. vieglās 

automašīnas, (tālāk tekstā – Krava Nr. 1) pārvešanu no dzīvokļa [..], rajonā B-1200, 

Briselē, Beļģijā uz dzīvokli [..], Rīgā, Latvijā (automašīna pārvedama no tās atrašanās 

vietas rajonā B-1200, Briselē, Beļģijā līdz Kravas Nr. 1 piegādes vietas adresei Rīgā, 

Latvijā) un mantu, t.sk. vieglās automašīnas un motocikla, (tālāk tekstā – Krava Nr. 2) 

pārvešanu no ēkas [..], [..], Ķekavas novadā, Latvijā uz dzīvokli [..], rajonā B-1200, 

Briselē, Beļģijā (automašīna un motocikls pārvedami no to atrašanās vietas Ķekavas 

novadā, Latvijā līdz Kravas Nr. 2 piegādes vietas adresei rajonā B-1200, Briselē, 

Beļģijā; Kravas Nr. 1 un Kravas Nr. 2 pārvešana kopā tālāk tekstā – darbs) saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu 

iepirkumam LB/2016/73 (līguma 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic darbu šādos termiņos: 

2.1.1. Kravas Nr. 1 pārvešana no Briseles uz Rīgu: 

2.1.1.1. demontāža, iepakošana, iekraušana Briselē – 2016. gada 28. jūlijā un/vai  

2016. gada 29. jūlijā; 

2.1.1.2. izkraušana, izpakošana, montāža Rīgā – 2016. gada 2. augustā; 

2.1.2. Kravas Nr. 2 pārvešana no Ķekavas novada uz Briseli: 

2.1.2.1. demontāža, iepakošana, iekraušana Ķekavas novadā – 2016. gada 17. augustā 

un/vai 18. augustā; 

2.1.2.2. izkraušana, izpakošana, montāža Briselē – 2016. gada 22. augustā. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līgumā 

uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darbadienas pirms darba uzsākšanas nosūta līguma 

11.1. punktā norādītājai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai informāciju, kurā norādīts 

paredzētais darba uzsākšanas laiks, darba vadītāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs. 

3.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka darbu veic kvalificēts un atbilstoši apmācīts personāls, 

kā arī to, ka IZPILDĪTĀJAM ir visas nepieciešamās atļaujas, lai veiktu darbu saskaņā ar 

līgumu. 
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3.3. Pieņemot pārvešanai Kravu Nr. 1 vai Kravu Nr. 2, IZPILDĪTĀJS sagatavo un 

PUSES abpusēji paraksta attiecīgās kravas pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā 

uzskaita pārvešanai nodotās mantas, to apjomu m3 (apjomā neieskaitot automašīnu) un 

fiksē mantas bojājumus vai trūkumus, ja tādi tiek konstatēti. Gadījumā, ja attiecīgajā 

kravas pieņemšanas nodošanas aktā netiek norādīti mantas bojājumi vai trūkumi, 

uzskatāms, ka pārvešanai ir nodotas mantas bez bojājumiem vai trūkumiem. 

3.4. Nododot piegādāto Kravu Nr. 1 vai Kravu Nr. 2, IZPILDĪTĀJS sagatavo un pēc 

mantu izkraušanas, izpakošanas, nogādāšanas dzīvoklī un atpakaļ montāžas PUSES 

abpusēji paraksta attiecīgās kravas pieņemšanas un nodošanas aktu, fiksējot attiecīgās 

kravas bojājumus un trūkumus, ja tādi tiek konstatēti.   

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Maksa par darba veikšanu tiek noteikta atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvājumā 

minētajām cenām par automašīnu un viena m3 mantu pārvešanu, un tiek aprēķināta 

Kravai Nr. 1 un Kravai Nr. 2 atsevišķi, ņemot vērā attiecīgi pārvestās kravas 

pieņemšanas un nodošanas aktā norādīto pārvestās kravas apjomu m3 un paredzēto 

maksu par attiecīgās vieglās automašīnas pārvešanu.  

4.2. IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādītās darba veikšanas cenas ietver sevī visus 

izdevumus, kādi IZPILDĪTĀJAM var rasties līguma saistību izpildē, t.sk. maksu par 

paredzēto mantu demontāžu/montāžu, iepakošanu/izpakošanu, iekraušanu/izkraušanu, 

pārvietošanu un pārvešanu, tajā skaitā apdrošināšanas prēmiju, nodokļus un nodevas, 

izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī maksu par nepieciešamo atļauju 

saņemšanu, autotransporta stāvvietu, nepieciešamās tehnikas īri u.c. izdevumus.  

4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par Kravas Nr. 1 un Kravas Nr. 2 

pārvešanu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgās kravas pārvešanas paredzētajā 

kravas piegādes vietā, mantu izkraušanas, izpakošanas, nogādāšanas dzīvoklī, atpakaļ 

montāžas, līguma 3.4. punktā paredzētā attiecīgās kravas nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas, IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas un visu darba izpildes 

rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas (gadījumā, ja tādi nodarīti). 

4.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, nosūtot 

tos uz e-pasta adresi rekinu-parvaldisana@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek 

uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā 

norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.2.1. vai 2.1.2.2. punktā noteiktā termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas procenta 

desmitdaļas) apmērā no paredzētās samaksas summas par attiecīgās kravas pārvešanu 

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

paredzētās samaksas summas par attiecīgās kravas pārvešanu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem 

PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

5.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par pārvešanai nodotajām mantām visā to pārvešanas 

laikā, sākot no attiecīgās kravas pieņemšanas līdz tās nodošanai. 

5.3. Kravas Nr. 1 bojājuma, pilnīgas bojāejas vai jebkādas pazušanas gadījumā 

nodarītos zaudējumus IZPILDĪTĀJS atlīdzina līguma 11.2.1. punktā norādītajai 

personai.  

mailto:rekinu-parvaldisana@bank.lv
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5.4. Kravas Nr. 2 bojājuma, pilnīgas bojāejas vai jebkādas pazušanas gadījumā 

nodarītos zaudējumus IZPILDĪTĀJS atlīdzina līguma 11.2.2. punktā norādītajai 

personai. 

5.5. Par līguma 4.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.6. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

6. NEPĀRVARAMĀ VARA 

6.1. 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). 

6.2. 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. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. IZPILDĪTĀJS veic Kravas Nr. 1 apdrošināšanu ar visu risku segumu darba 

veikšanas laikā ar apdrošinātāja atbildības limitu ne mazāku par 50 000.00 EUR 

(piecdesmit tūkstoši euro) un pašrisku ne lielāku par 200.00 EUR (divi simti euro), par 

apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot [..] (p.k. [..]). Jebkurā gadījumā pašrisku 

sedz IZPILDĪTĀJS. 

7.2. IZPILDĪTĀJS veic Kravas Nr. 2 apdrošināšanu ar visu risku segumu darba 

veikšanas laikā ar apdrošinātāja atbildības limitu ne mazāku par 50 000.00 EUR 

(piecdesmit tūkstoši euro) un pašrisku ne lielāku par 200.00 EUR (divi simti euro), par 

apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot [..] (p.k. [..]). Jebkurā gadījumā pašrisku 

sedz IZPILDĪTĀJS. 

7.3. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko 

atbildību ar kopējo apdrošināšanas summu un apdrošinātāja atbildības limitu vienam 

apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro) un 

pašrisku ne lielāku par 200.00 EUR (divi simts euro). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz 

IZPILDĪTĀJS. 

7.4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksa gadījumos, ja PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai radušies zaudējumi 

IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu.  
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7.5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā laikā, kad 

IZPILDĪTĀJS pilda līgumu. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu bez minētās 

apdrošināšanas. 

7.6. Līguma 7.1., 7.2. vai 7.3. punktā paredzēto apdrošināšanas līgumu neesamība 

neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu. 

7.7. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

akceptētu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas, kā arī pirms Kravas 

Nr. 1 un Kravas Nr. 2 pārvešanas iesniedz ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu attiecīgās kravas 

apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina attiecīgās kravas apdrošināšanas 

prēmijas samaksu, kopijas. 

8. KONFIDENCIALITĀTE  

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski 

pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos. 

8.2. Līguma 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

izbeidzas citādi. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, ja: 

9.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1.1.1. vai 2.1.2.1. punktā minēto termiņu vairāk 

nekā 1 (vienu) kalendāro dienu; 

9.1.2. IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 7.1. – 7.7. punkta noteikumus; 

9.1.3. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. vai  

9.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

1 500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

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

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

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

10.2. Līgums sastādīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs 

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

pasta adrese: [..]). 

11.2. Līguma 3.3. un 3.4. punktā minētos pieņemšanas un nodošanas aktus 

PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvaroti parakstīt: 

11.2.1. par Kravu Nr. 1 – [..] (p.k. [..]); 
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11.2.2. par Kravu Nr. 2 – [..] (p.k. [..]). 

11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie stājas spēkā un kļūst par 

līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.4. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

11.5. Līgums uzrakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā uz 

10 (desmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trim) lapām, līguma 2. pielikums uz 

2 (divām) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. 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. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "FF INTERNATIONAL MOVERS" Šarlotes ielā 3, Rīgā, 

LV-1001, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003536678 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003536678. Norēķinu konts [..] Nr. [..], 

BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS                                                                                               IZPILDĪTĀJS  

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)                        (Personiskais paraksts) 

2016. gada ____. jūlijā                                                                  2016. gada ____. jūlijā  
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1. pielikums 

2016. gada ____. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2016/333 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. MANTU PĀRVEŠANA NO BRISELES UZ RĪGU. 

1.1. Mantu pārvešana no dzīvokļa [..], rajonā B-1200, Briselē, Beļģijā (divstāvu 

dzīvoklis, 1. un 2. stāvs), uz dzīvokli [..], Rīgā, Latvijā (divstāvu dzīvoklis, 4. un 

5. stāvs, lifta nav), t.sk.: 

1.1.1. liela izmēra mēbeļu (galds, gultas rāmji) demontāža; 

1.1.2. mantu (izņemot automašīnu, drēbes, grāmatas) iepakošana pirms transportēšanas 

ar kvalitatīviem un mantu drošu pārvadāšanu nodrošinošiem iepakošanas materiāliem, 

vajadzības gadījumā veicot mēbeļu izjaukšanu, lai nodrošinātu to drošu pārvadāšanu; 

1.1.3. iepakoto mantu pārvietošana no garāžas, ēkas 1. stāva un pa kāpnēm vai logu no 

ēkas 2. stāva (kāpņu telpa nav piemērota lielizmēra mēbeļu pārvietošanai), t.sk. pacēlāja 

noma; 

1.1.4. mantu iekraušana transportlīdzeklī, t.sk. atļauju saņemšana attiecīgajās Beļģijas 

varas iestādēs un autotransporta stāvvietas apmaksa mantu iekraušanas laikā (ja 

nepieciešams); 

1.1.5. mantu transportēšana no Briseles un Rīgu; 

1.1.6. mantu izkraušana no transportlīdzekļa un novietošana dzīvoklī [..], Rīgā, t.sk. 

atļauju saņemšana, autotransporta stāvvietas apmaksa mantu izkraušanas laikā un 

pacēlāja noma (ja nepieciešams); 

1.1.7. pārvadātāja demontēto mēbeļu montāža, iepakoto mantu izpakošana un salikšana.     

1.2. Kopējais pārvedamo mantu apjoms (izņemot automašīnu) – aptuveni 26 m3. 

1.3. Mantu nomenklatūra: 

1.3.1. [..]: 

1.3.1.1. [..]; 

1.3.1.2. [..]; 

1.3.1.3. [..]; 

1.3.1.4. [..]; 

1.3.1.5. [..]; 

1.3.1.6. [..]; 

1.3.1.7. [..]; 

1.3.1.8. [..]. 

1.3.2. [..]: 

1.3.2.1. [..]; 

1.3.2.2. [..]; 

1.3.2.3. [..]; 

1.3.2.4. [..]; 

1.3.2.5. [..]; 

1.3.2.6. [..]; 

1.3.2.7. [..]; 

1.3.2.8. [..]; 

1.3.2.9. [..]; 

1.3.2.10. [..]; 

1.3.2.11. [..]; 

1.3.2.12. [..]; 

1.3.2.13. [..]. 
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1.3.3. [..]: 

1.3.3.1. [..]; 

1.3.3.2. [..]; 

1.3.3.3. [..]; 

1.3.3.4. [..]; 

1.3.3.5. [..]; 

1.3.3.6. [..]; 

1.3.3.7. [..]; 

1.3.3.8. [..]. 

1.4. Pārvedamo mantu apdrošināšana ar visu risku segumu darba veikšanas, t.sk. 

demontāžas, iesaiņošanas, iekraušanas, pārvešanas, izkraušanas, izsaiņošanas un 

montāžas, laikā ar kopējo apdrošināšanas summu ne mazāku par 50 000.00 EUR 

(piecdesmit tūkstoši euro) un pašrisku ne lielāku par 200.00 EUR (divi simti euro). 

2. MANTU PĀRVEŠANA NO ĶEKAVAS NOVADA UZ BRISELI. 

2.1. Mantu pārvešana no [..], [..], Ķekavas novadā, Latvijā, uz dzīvokli [..], rajonā B-

1200, Briselē, Beļģijā, t.sk.: 

2.1.1. mēbeļu (divi rakstāmgaldi) demontāža; 

2.1.2. mantu (izņemot automašīnu, drēbes, grāmatas) iepakošana pirms transportēšanas 

ar kvalitatīviem un mantu drošu pārvadāšanu nodrošinošiem iepakošanas materiāliem, 

vajadzības gadījumā veicot mēbeļu izjaukšanu, lai nodrošinātu to drošu pārvadāšanu; 

2.1.3. iepakoto mantu pārvietošana un iekraušana transportlīdzeklī; 

2.1.4. mantu transportēšana no Ķekavas novada uz Briseli; 

2.1.5. mantu izkraušana no transportlīdzekļa un novietošana dzīvoklī [..], rajonā B-

1200, Briselē, Beļģijā, t.sk. atļauju saņemšana attiecīgajās Beļģijas varas iestādēs, 

autotransporta stāvvietas apmaksa mantu izkraušanas laikā un pacēlāja noma (ja 

nepieciešams); 

2.1.6. pārvadātāja demontēto mantu/mēbeļu montāža, iepakoto mantu izpakošana un 

salikšana. 

2.2. Kopējais pārvedamo mantu apjoms (izņemot automašīnu un motociklu) – aptuveni 

20 m3. 

2.3. Mantu nomenklatūra: 

2.3.1. [..]: 

2.3.1.1. [..]; 

2.3.1.2. [..]; 

2.3.1.3. [..]; 

2.3.1.4. [..]; 

2.3.1.5. [..]; 

2.3.1.6. [..]; 

2.3.1.7. [..]; 

2.2.1.8. [..]; 

2.3.1.9. [..]; 

2.3.1.10. [..].  

2.3.2. [..]:  

2.3.2.1. [..]; 

2.3.2.2. [..];  

2.3.2.3. [..]; 

2.3.2.4. [..]; 

2.3.2.5. [..]; 

2.3.2.6. [..]; 
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2.3.2.7. [..]. 

2.3.3. [..]: 

2.3.3.1. [..]. 

2.4. Pārvedamo mantu apdrošināšana ar visu risku segumu darba veikšanas, t.sk. 

demontāžas, iesaiņošanas, iekraušanas, pārvešanas, izkraušanas, izsaiņošanas un 

montāžas, laikā ar kopējo apdrošināšanas summu ne mazāku par 50 000.00 EUR 

(piecdesmit tūkstoši euro) un pašrisku ne lielāku par 200.00 EUR (divi simti euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

2. pielikums 

2016. gada ____. jūlija 

līgumam Nr. LB-07/2016/333 
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