
Rīgā 2017. gada ___ . __________ 

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/498 

 

Par formas apģērbu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei 
(iepirkums LB/2017/87) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Aizsardzības pārvaldes vadītāja          

Romualda Namnieka personā, kas rīkojas saskaņā ar valdes 2014. gada 29. maija kārtības 

Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA "Priva 

COM" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās klientu menedžeres Daces Romanovskas 

personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem un 2017. gada 06. oktobra pilnvaru, 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 PIEGĀDĀTĀJS apņemas izgatavot un piegādāt Latvijas 

Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku formas apģērbus, t.i., formas bikses, formas 

kreklus ar īsām un garām piedurknēm, kā arī formas jakas (tālāk tekstā – PRECE), 

saskaņā ar iepirkuma LB/2017/87 nolikumu, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA  

1. pielikums), PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumu iepirkuma LB/2017/87 priekšmeta 

1. daļai (LĪGUMA 2. pielikums) un LĪGUMA nosacījumiem. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas nodod 

PIEGĀDĀTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo PREČU izgatavošanai nepieciešamo 

audumu. Audums tiek nodots, PUSĒM parakstot auduma nodošanas un pieņemšanas 

aktu, norādot auduma daudzumu metros un vērtību euro. 

2.2. PIEGĀDĀTĀJS 20 (divdesmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas 

un auduma nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas izgatavo un piegādā 

PASŪTĪTĀJAM 1 (vienu) katra PRECES veida paraugu – izmērs biksēm 52/182, formas 

jakai – 52/182, kreklam ar garām piedurknēm – 42/182, kreklam ar īsām piedurknēm – 

42/182. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES paraugu saņemšanas 

pārbauda to kvalitāti un atbilstību LĪGUMA noteikumiem un apstiprina PRECES 

paraugus, rakstiski par to paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM, vai, ja PRECES paraugiem 

konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu apstiprināt PRECES 

paraugus. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā 

norādītos PRECES paraugu trūkumus un atkārtoti piegādā PRECES paraugus 

PASŪTĪTĀJAM, kurš tos pārbauda LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

2.5. PIEGĀDĀTĀJS uzsāk PRECES izgatavošanu tikai pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS ir 

apstiprinājis PRECES paraugus un informējis par to PIEGĀDĀTĀJU LĪGUMA  

2.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA apstiprinātie PRECES paraugi tiek ieskaitīti 

PRECES piegādes kopējā apjomā. 
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2.6. PRECES paraugu piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECES 

paraugus PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS ir apstiprinājis PRECES paraugus 

LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis 

PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu apstiprināt PRECES paraugus, PRECES paraugu 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti piegādājis PASŪTĪTĀJAM PRECES paraugus, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis atkārtoti piegādātos PRECES paraugus LĪGUMA 2.3. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

2.7. Ja saskaņā ar LĪGUMA 2.1. punktu nodotā auduma daudzums nav pietiekams visu 

paredzēto PREČU izgatavošanai un piegādei, PIEGĀDĀTĀJS iesniedz rakstisku 

pamatojumu PASŪTĪTĀJAM par papildu auduma nepieciešamību (uzrādot auduma 

ražotāja tehnoloģiskajos procesos bojātā auduma atgriezumus, kas ir pamats auduma 

daudzuma nepietiekamībai) un PUSES rakstiski vienojas par papildu auduma nodošanu 

PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildei. Ja PIEGĀDĀTĀJAM 

nepieciešamā papildu auduma apjoms nav pamatojams ar objektīviem un no paša 

PIEGĀDĀTĀJA neatkarīgi radušamies iemesliem, papildu auduma nodošana 

PIEGĀDĀTĀJAM pieļaujama tikai ar nosacījumu, ka PIEGĀDĀTĀJS kompensē 

PASŪTĪTĀJAM papildu auduma (t.i., starpības starp faktisko auduma patēriņu un 

PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumā (LĪGUMA 2. pielikums) norādīto auduma 

patēriņu) izmaksas. 

2.8. PIEGĀDĀTĀJS apņemas izgatavot un piegādāt PRECI PASŪTĪTĀJAM līdz 

2017. gada 15. decembrim Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. Par konkrētu PRECES piegādes dienu 

un laiku PIEGĀDĀTĀJS iepriekš vienojas ar PASŪTĪTĀJU. 

2.9. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM audumu, 

kas nav ticis izmantots LĪGUMA 1. pielikumā paredzēto PREČU izgatavošanai, abpusēji 

parakstot attiecīgu auduma nodošanas un pieņemšanas aktu un tajā norādot faktiski 

neizmantoto PASŪTĪTĀJA auduma daudzumu un auduma ražotāja tehnoloģiskajos 

procesos bojātā auduma atgriezumu apjomu. Uz tā ruļļa, kurā paliek neizmantots audums, 

ir jānorāda atlikušais daudzums (m), kurš apstiprināts ar PIEGĀDĀTĀJA paraksta 

tiesīgās personas parakstu, norādot arī paraksta atšifrējumu un datumu. Neizmantotā 

auduma rullim jābūt iesaiņotam caurspīdīgā polietilēna plēvē. 

2.10. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

2.11. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to vai, ja pārbaudes laikā tiek 

konstatēti PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 

2.12. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS ar saviem spēkiem 

un par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos PRECES trūkumus 

un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

2.13. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un 

pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes 



3 

 

laikā tiek konstatēti PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt PRECI. 

2.14. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 

2.11. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA  

2.13. punktā noteiktajā kārtībā. 

3. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES trūkumus vai defektus, un tie nav radušies 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības garantijas laikā iesniegt 

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju. PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES trūkumus vai 

defektus par saviem līdzekļiem (ja trūkumu vai defektu novēršanai ir nepieciešams 

audums, tad PIEGĀDĀTĀJAM par saviem līdzekļiem jākompensē arī šā auduma 

izmaksas), veicot PRECES apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes PRECI 40 (četrdesmit) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. LĪGUMA summa ir 6 892.77 EUR (seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro 

un 77 centi), t.sk. atlīdzība par PRECI 5 696.50 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit 

seši euro un 50 centu) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 1 196.27 EUR (viens 

tūkstotis viens simts deviņdesmit seši euro un 27 centi).  

4.2. LĪGUMA summā ir iekļauti visi izdevumi, kas PIEGĀDĀTĀJAM var rasties 

LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar PRECES un tās 

paraugu izgatavošanu un piegādi PASŪTĪTĀJAM, PRECES trūkumu un defektu, kuri 

nav radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, novēršanu garantijas laikā, normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļi u.c., izņemot PRECES izgatavošanai nepieciešamā auduma, kuru 

PASŪTĪTĀJS nodod PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMA 2.1. punktā noteiktajā kārtībā un kura 

faktiskais patēriņš nepārsniedz PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumā (LĪGUMA  

2. pielikums) norādīto auduma patēriņu, izmaksas. PRECES vienas vienības cena ir 

noteikta LĪGUMA 2. pielikumā.  

4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša 

dokumenta/rēķina saņemšanas. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par LĪGUMA 2.2. vai 2.8. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no 

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

(desmit procentu) no LĪGUMA summas. 
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5.2. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā PRECES trūkumu vai defektu novēršanas termiņa 

nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% (divu procentu) 

apmērā no apmaināmās PRECES cenas (t.sk. PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no apmaināmās PRECES cenas (t.sk. PVN). 

 

5.3. PIEGĀDĀTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas saistīti ar nelietderīgu 

PIEGĀDĀTĀJAM nodotā PASŪTĪTĀJA auduma izlietošanu vai sabojāšanu, t. sk. 

PASŪTĪTĀJA papildu izdevumus, kas radušies dēļ tā, ka PIEGĀDĀTĀJS bez 

objektīviem un no paša PIEGĀDĀTĀJA neatkarīgi radušamies iemesliem audumu 

faktiski ir patērējis lielākā apmērā nekā noteikts PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumā 

(LĪGUMA 2. pielikums).   

 

5.4. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods un LĪGUMA 5.3. punktā minēto zaudējumu 

atlīdzinājums ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina 

saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt PIEGĀDĀTĀJA 

maksājamo līgumsodu un LĪGUMA 5.3. punktā minēto zaudējumu atlīdzinājumu no 

LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

5.5. Par LĪGUMA 4.3. punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas 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 

PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.6. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pilnīgas izpildes. 

6. NEPĀRVARAMA 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 

nevar 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. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski 

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

noteiktos gadījumus. 
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7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai, ja LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot līgumsodu 

un neatlīdzinot zaudējumus, kā arī rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

8.1.1. ja PIEGĀDĀTĀJS kavē LĪGUMA 2.2., 2.8. vai 3.2. punktā noteikto termiņu vairāk 

nekā 20 (divdesmit) darbadienas; 

8.1.2. ja tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 

8.1.1. punktu, PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas un atlīdzina 

PASŪTĪTĀJAM neatdotā auduma vērtību, izņemot tā auduma vērtību, par kuru 

PIEGĀDĀTĀJS ir izgatavojis un piegādājis PASŪTĪTĀJAM PRECI, kuru 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot līgumsodu un rakstiski par to 

paziņojot otrai PUSEI. Šajā LĪGUMA punktā minētajā LĪGUMA izbeigšanas gadījumā 

PIEGĀDĀTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM neatdotā auduma vērtību, izņemot tā auduma 

vērtību, par kuru PIEGĀDĀTĀJS ir izgatavojis un piegādājis PASŪTĪTĀJAM PRECI, 

kuru PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 

8.4. LĪGUMA 8.1. un 8.3. punktā minētajā LĪGUMA izbeigšanas gadījumā: 

8.4.1. PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par LĪGUMA 

izbeigšanu saņemšanas (vai nosūtīšanas, ja paziņojumu par LĪGUMA izbeigšanu 

nosūtījis pats PIEGĀDĀTĀJS) vienlaikus ar faktiski izgatavotās PRECES un 

neizmantotā auduma piegādi iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

faktiski piegādāto PREČU un neizmantotā auduma nodošanas un pieņemšanas aktu; 

8.4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski piegādāto PREČU un 

neizmantotā auduma nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski 

piegādāto PREČU atbilstību LĪGUMA noteikumiem, kā arī izmantotā auduma atbilstību 

piegādāto PREČU daudzumam un LĪGUMA 2. pielikumā noteiktajam auduma patēriņa 

apmēram un pieņem piegādāto PRECI un neizmantoto audumu, parakstot minēto 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētus iebildumus; 

8.4.3. PASŪTĪTĀJA motivētu iebildumu gadījumā PUSES paraksta faktiski piegādāto 

PREČU un neizmantotā auduma nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgā 

kvalitātē izgatavoto un piegādāto PREČU apjomu un faktiski neizmantotā un 

PASŪTĪTĀJAM atdotā auduma daudzumu; 

8.4.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

piegādāto PREČU un neizmantotā auduma nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 
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9.1. 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. 

9.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. LĪGUMA 2.8. un 2.10. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi 

PASŪTĪTĀJA darbinieki:  

10.1.1. [..] – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vadītājs [..]; 

10.1.2. [..] – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vecākais bruņojuma inspektors [..]. 

10.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

10.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.4. LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

10.5. LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums 

uz 3 (trīs) lapām un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Pēc 

LĪGUMA parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – 

PIEGĀDĀTĀJAM. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 

0, BIC LACBLV2X. 

11.2. PIEGĀDĀTĀJS – SIA "Priva COM", Ūnijas iela 16b, Rīga, LV-1084, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. [..] un Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr.[..]. Norēķinu konts: Nr. [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

  

__________________ 
(Personiskais paraksts) 

 

2017. gada __. __________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

__________________ 
(Personiskais paraksts) 
 

2017. gada __. ___________ 
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1. pielikums  

2017. gada __. ______ 

līgumam Nr. LB-07/2017/498 

(iepirkums LB/2017/87) 

 

Tehniskā specifikācija 
 

1. Formas apģērbu, kas izgatavoti, izmantojot PASŪTĪTĀJA audumu, piegāde 

 

1.1. Formas apģērbu komplektācija: 

1.1.1. formas bikses (skaits 77 gab.); 

1.1.2. formas krekli: 

1.1.2.1. ar īsām piedurknēm (skaits 80 gab.); 

1.1.2.2. ar garām piedurknēm (skaits 71 gab.); 

1.1.3. formas jakas (skaits 45 gab.). 

 

1.2. Formas apģērbu apraksts: 

 

1.2.1. PIEGĀDĀTĀJS šūšanai nepieciešamos diegus, oderes audumu, rāvējslēdzējus, 

spiedpogas un citus materiālus, izņemot tehniskajā specifikācijā norādīto PASŪTĪTĀJA 

audumu, nodrošina par saviem līdzekļiem. 

 

1.2.2. Formas bikšu apraksts. 

Daudzums − 77 gab. Biksēm jābūt klasiska tipa, priekšpusē ar divām ielocēm un slīpām 

sānu kabatām. Priekšpuses aizdare ar rāvējslēdzēju. Jostas iekšpuse apstrādāta ar jostas 

oderi (korsāžas lenti). Aizdare ar pogu un āķi (pēc angļu tehnoloģijas), tās abos sānos 

regulējamas jostas aizdares ar pogu un astoņiem jostas turētājiem. Jostas iekšpusē (vēlams 

labajā pusē) uz materiāla, kas nekairina ādu, jānorāda bikšu izmērs un augums. 

Izstrādājuma aizmugurē, labajā pusē iegriezta ietvarkabata (kabata "rāmītī"), kura 

papildināta ar pogas aizdari. Abām bikšu starām priekšpusē nošūta dekoratīva vīle un 

bikšu apakšgali apstrādāti ar eģīti. 

Izstrādājumam jābūt norādei par tā kopšanas rādītājiem un parametriem. Izmantotie diegi 

– poliestera vai līdzvērtīgi. Izturīgs rāvējslēdzējs – plastmasas (polimēru) vai metāla. 

Ja rullī paliek neizmantots audums, tad uz tā ir jānorāda atlikušais daudzums (m), kurš 

apstiprināts ar PIEGĀDĀTĀJA paraksta tiesīgās personas parakstu, norādot arī paraksta 

atšifrējumu un datumu. Neizmantotā auduma rullim jābūt iepakotam caurspīdīgā 

polietilēna plēvē. 

 

Formas bikšu izmēri un skaits: 

 

Izmērs/augums Skaits 

46/176 1 

48/170 4 

48/176 7 

48/188 2 

50/176 12 

50/182 9 

52/176 10 

52/182 11 

Izmērs/augums Skaits 

52/188 7 

54/182 4 

54/188 5 

56/188 1 

58/188 2 

58/194 1 

60/188 1 

Kopā: 77 
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1.2.3. Formas kreklu apraksts. 

Formas krekli ar īsām piedurknēm (80 gab.) un formas krekli ar garām piedurknēm (71 

gab.). Kreklam priekšdaļā ir jābūt divām uzšūtām 14 ± 0.5 cm platām un 16 ± 0.5 cm 

garām krūšu kabatām ar pārloku (klapi) un aizdari ar vienu pogu, kreisās kabatas pārloka 

(klapes) labajā pusē (2 ± 0.5 cm no ārmalas) jāparedz vieta pildspalvai. Virs plecu vīlēm 

− uzpleči no tā paša auduma, fiksējami ar pogu. Uz abām piedurknēm 8 ± 1 cm no 

piedurknes galviņas centra ir uzšūtas PASŪTĪTĀJA sagatavotas uzšuves. Krekla 

aizmugures plecu daļā jābūt atdaļai (tēlītim), zem kura abās pusēs 1.5 ± 0.3 cm dziļas 

ieloces. Priekšējā aizdare ar pogām. Krekliem ar garām piedurknēm piedurkņu galos  

6 ± 0.5 cm platas aproces ar divu pogu regulējamu aizdari. Krekliem ar īsajām 

piedurknēm apakšējā mala atlocīta un nošūta ar dekoratīvo šuvi. Apkaklei ir jābūt nošūtai 

ar dekoratīvo šuvi, lai saturētu formu; tās iekšpusē labi saskatāmā vietā jābūt norādei ar 

krekla izmēru un augumu (no materiāla, kas nekairina ādu). Priekšējā aizdare, piedurkņu 

aproces, kabatu pārloki (klapes) un apkakle apstrādāti ar līmes materiālu. Izmantotie diegi 

– poliestera vai līdzvērtīgi. Par izstrādājumu jābūt norādei par tā kopšanas rādītājiem un 

parametriem. Piegriežot izstrādājumu, jāņem vērā, ka tas paredzēts darbiniekiem ar 

atlētisku ķermeņa uzbūvi. 

Ja rullī paliek neizmantots audums, tad uz tā ir jānorāda atlikušais daudzums (m), kurš 

apstiprināts ar PIEGĀDĀTĀJA paraksta tiesīgās personas parakstu, norādot arī paraksta 

atšifrējumu un datumu. Neizmantotā auduma rullim jābūt iepakotam caurspīdīgā 

polietilēna plēvē. 

 

Formas kreklu ar īsām piedurknēm izmēri un skaits: 

 

Izmērs/augums Skaits 

40/170 1 

40/176 2 

40/182 1 

41/170 3 

41/176 10 

41/182 8 

41/188 2 

42/176 11 

42/182 1 

42/188 11 

42/194 1 

Izmērs/augums Skaits 

43/176 2 

43/182 9 

43/188 4 

44/182 7 

44/188 2 

44/200 1 

45/188 1 

46/188 1 

47/194 1 

48/188 1 

Kopā: 80 

 

Formas kreklu ar garām piedurknēm izmēri un skaits: 

 

Izmērs/augums Skaits 

40/170 1 

40/176 2 

40/182 1 

41/170 3 

41/176 10 

41/182 7 

41/188 1 

42/176 11 

42/188 7 

43/176 2 

43/182 7 

43/188 2 

44/182 7 

44/188 5 

44/200 1 

45/188 1 

46/188 1 

47/194 1 

48/188 1 

Kopā: 71 



 

1.2.4. Formas jaku apraksts. 

Formas jakas (45 gab.). Izstrādājuma priekšējā aizdare ar rāvējslēdzēju un pārloku (klapi), 

kurai piecās vietās piestiprinātas 3 ± 0.5 cm garas līplentes (krāsai jābūt pieskaņotai jakas 

audumam). Priekšdaļas abās pusēs ir iegrieztas krūšu kabatas ar rāvējslēdzēju un 

dekoratīvi piešūtu pārloku (klapi), kas vidusdaļā fiksējas ar līplenti un nosedz ieeju 

kabatā. Abu priekšdaļu apakšpusēs ir iegrieztas sānu kabatas ar rāvējslēdzēju un 

dekoratīvo uzliku. Jakas iekšpusei ir jābūt ar melnu (poliestera, neilona vai jauktu 

šķiedru) oderi un divām 18 ± 1 cm platām un 19 ± 1 cm garām uzšūtām iekškabatām no 

pamatmateriāla, ar plastmasas rāvējslēdzēja aizdari. Uz pleciem jābūt pastiprinātai 

apdarei, kura ir dekoratīvi nošūta. Izstrādājumam ir stāvapkakle. Apkakles ārpuses un 

izstrādājuma sašūšanas vīlē ir iestrādāta 3 ± 0.3 cm plata dekoratīva starplika kapuces 

piestiprināšanai. Kapuce pie starplikas tiek stiprināta ar 3 spiedpogām, tās ārpuse ir no 

pamatauduma, bet iekšpuse − izoderēta. Kapuces apakšdaļā ir regulējama līplentes 

aizdare un gar tās ārmalu ir iešūta regulējama aukla ar fiksatoriem. Piedurknes aproces ir 

5 ± 0.5 cm platas, regulējamas ar audumā iestrādātu un nošūtu gumiju un dekoratīvu, ar 

līplenti regulējamu aizdari, kura ir 5 ± 0.3 cm plata. Uz abām piedurknēm 8 ± 1 cm no 

piedurknes galviņas centra ir uzšūtas PASŪTĪTĀJA sagatavotas uzšuves. Jakas apakšējai 

daļai ir piešūta 6 ± 0.5 cm plata josta, kuras aizmugures daļā abās pusēs ir regulējama 

aizdare ar līplenti (krāsai jābūt pieskaņotai jakas audumam). Sānu vīles apakšējā daļā un 

jostā aizdares veidā iestrādāti 30 cm gari dalāmi rāvējslēdzēji. Jakas iekšpusē apkakles 

centrā pie karamās cilpas jābūt norādei ar izmēru un augumu (no materiāla, kas nekairina 

ādu). Izstrādājuma aizmugurē no plecu pastiprinājuma daļas abās pusēs līdz sānu vīlei ir 

iešūtas 6 ± 0.5 cm dziļas ovālas plēšas (ieloces), kas vizuāli iet paralēli piedurknes 

iešūšanas vīlei. 

Izstrādājumam jābūt norādei par tā kopšanas rādītājiem un parametriem. Izmantotie diegi 

– poliestera vai līdzvērtīgi.  

Ja rullī paliek neizmantots audums, tad uz tā ir jānorāda atlikušais daudzums (m), kurš 

apstiprināts ar PIEGĀDĀTĀJA paraksta tiesīgās personas parakstu, norādot arī paraksta 

atšifrējumu un datumu. Neizmantotā auduma rullim jābūt iepakotam caurspīdīgā 

polietilēna plēvē. 

 

Formas jaku izmēri un skaits: 

 

Izmērs/augums Skaits 

48/170 2 

48/176 9 

48/182 1 

48/188 1 

50/176 11 

50/182 12 

50/188 2 

52/176 2 

52/182 1 

52/188 1 

54/182 1 

60/188 2 

Kopā: 45 



2. pielikums  

2017. gada __. ______ 

līgumam Nr. LB-07/2017/489 

(iepirkums LB/2017/87) 

                                                                                                        

  



11 

 

 

 


