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1. Vispārīgā informācija 
1.1. Šie noteikumi “SIA “ZAAO” kustamās mantas – reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 

iekārtas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi”, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, 
kā organizējama SIA “ZAAO” kustamas mantas – reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 
iekārtas, turpmāk – Iekārta, pārdošana/atsavināšana. 

1.2. Iekārtas atsavinātājs/ pārdevējs – SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas 
numurs 44103015509, turpmāk – Pārdevējs, juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, 
Valmieras novads, LV-4201, tālrunis: 64281250, e-pasts: iepirkumi@zaao.lv. 

1.3. Atsavināmais objekts – SIA “ZAAO” piederošā kustamā manta – reversās osmozes 
infiltrāta attīrīšanas iekārta. Informācija par Iekārtu ir norādīta Iekārtas 
aprakstā (1. pielikums). 

1.4. Kontaktpersona no Pārdevēja puses saistībā ar Iekārtas apskates iespēju un tās 
tehniskajiem parametriem: SIA “ZAAO” eneģētiķis Mārtiņš Silavs, 
e-pasts: martins.silavs@zaao.lv, tālruņa Nr. 26661281. 

1.5. Iekārtas atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu. 
1.6. Iekārtas sākuma cena – EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši eiro) bez pievienotā vērtības 

nodokļa. 
1.7. Nodrošinājuma summa – 10 % no Iekārtas sākuma cenas, tas ir, EUR 2000 (divi tūkstoši 

eiro), kas iemaksājama šādā Pārdevēja norēķinu kontā: LV41HABA0001408040040, banka: 

AS “Swedbank”, SWIFT kods: HABALV22, maksājuma mērķī norādot “Nodrošinājuma 

summa par SIA “ZAAO” piederošās kustamās mantas atsavināšanu”. 

- Nodrošinājuma summa ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 

ieskaitīta Pārdevēja norādītajā norēķinu kontā līdz Iekārtas pirkšanas pieteikšanās 

termiņa beigām. 

- Potenciālajam pircējam (pretendentam) pienākums ir ieskaitīt Nodrošinājuma summu 

Pārdevēja norēķinu kontā ar tādu aprēķinu, lai līdz Iekārtas pirkšanas pieteikšanās 

termiņa beigām Nodrošinājuma summa jau būtu ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā. 

1.8. Iekārtu ir iespējams apskatīt tās pašreizējā atrašanas vietā – cieto sadzīves atkritumu 
poligonā “Daibe”, Stalbes pagasta, Cēsu novadā, LV-4151, iepriekš sazinoties un 
vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Pārdevēja kontaktpersonu (Noteikumu 
1.4. punkts). 

1.9. Iekārtas pārdošanu organizē un vada SIA “ZAAO” Izsoles komisija, kas izveidota ar 
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāja 2023. gada 12.janvāra rīkojumu Nr.2.14/2. 

1.10. Noteikumus jebkura persona var saņemt SIA „ZAAO” tīmekļvietnē www.zaao.lv, 
sadaļā “Izsoles”. 

1.11. Iekārtai netiek dots garantijas termiņš. Pārdevējs neuzņemas un nesniedz nekāda veida 
garantijas, saistības par Iekārtas kvalitāti, darba kārtību un tehnisko stāvokli, tai skaitā 
iespējamiem slēptiem defektiem. 

1.12. Iekārtas izvešana no tās atrašanās vietas – cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe”, 
jāveic Iekārtas pircējam par saviem līdzekļiem un resursiem Pirkuma līgumā (līguma 
projekts pievienots Noteikumu 4. pielikumā) noteiktajā kārtībā. 
 

2. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana 
2.1. Iekārtas pircējs var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt Iekārtu savā īpašumā un kura līdz 
Noteikumu 2.2. punktā noteiktajam termiņam ir pieteikusies Iekārtas pirkšanai un 
iemaksājusi Nodrošinājuma summu Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

2.2. Potenciālais pircējs (pretendents) Iekārtas pirkšanas pieteikumu (2. pielikums) var iesniegt 
Pārdevējam līdz 2023. gada 21. martam plkst.10.00, vienā no šādiem veidiem: 

mailto:iepirkumi@zaao.lv
mailto:martins.silavs@zaao.lv
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2.2.1. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz Pārdevēja elektroniskā 
pasta adresi: iepirkumi@zaao.lv ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošās kustamās 
mantas atsavināšanas pieteikums. Neatvērt līdz 2023. gada 21.martam plkst.10.00” 
vai 

2.2.2. iesniegts slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots Pārdevēja adresē: Rīgas 
ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, uz aploksnes norādot: “SIA “ZAAO” 
piederošās kustamās mantas atsavināšanas pieteikums. Neatvērt līdz 2023. gada 
21.martam plkst.10.00”. 

2.3. Papildu Noteikumu 2.2. punktā minētajai norādei, pretendentam ir jānorāda savs 
nosaukums/vārds uzvārds, juridiskā adrese, pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds 
uzvārds, tālruņa numurs. 

2.4. Iesniedzot parakstītu pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, 
to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. 

2.5. Pieteikums uzskatāms par tā iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā 
īpašumā Iekārtu, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā samaksājot noteikto cenu par 
Iekārtu un noslēdzot ar Pārdevēju pirkuma līgumu. 

2.6. Personiski nodotie piedāvājumi (Noteikumu 2.2.2. punkts) glabājami slēgtās (neatvērtās) 
aploksnēs līdz pieteikumu atvēršanas brīdim. Elektroniski iesniegtie piedāvājumi 
(Noteikumu 2.2.1. punkts) netiek atvērti līdz pieteikumu atvēršanas brīdim. 

2.7. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu. Pretendents ir atbildīgs par to, ka 
pieteikums tiek iesniegts Pārdevējam līdz Noteikumu 2.2. punktā noteiktajam pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Pēc norādītā termiņa pieteikumi netiek pieņemti. 

2.8. Pieteikumam, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā pievienotajai formai, jāpievieno un 
jāiesniedz šādi dokumenti: 
2.8.1. Pretendentam (juridiskai personai), ja juridisko personu pārstāv persona, kura nav 

juridiskās personas amatpersona ar pārstāvības tiesībām, iesniedzama pilnvara ar 
tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu piedalīties Iekārtas atsavināšanas procesā, 
parakstīt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, saistībā ar Iekārtas pirkuma 
noformēšanu; 

2.8.2. Pretendentam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
2.8.2.1. ja fizisko personu pārstāv tās pilnvarnieks, iesniedzama notariāli 

apliecināta pilnvara kopija, ar tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu 
piedalīties Iekārtas atsavināšanas procesā, parakstīt un saņemt visus 
nepieciešamos dokumentus, saistībā ar Iekārtas pirkuma noformēšanu; 

2.8.2.2. ja fiziskā persona ir saimnieciskās darbības veicējs un pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) maksātājs, tad tas paziņo savu PVN maksātāja numuru. 

2.9. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli 
apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

2.10. Dokumenti, kuri saistībā ar Iekārtas atsavināšanas procesu ir iesniegti Pārdevējam, netiek 
atdoti. 

2.11. Pārdevējs katru iesniegto pieteikumu reģistrē tā izveidotajā reģistrā, kurā ir iekļauti dati 
par pretendentu – pieteikuma reģistrēšanas (saņemšanas) datums un laiks, fiziskai 
personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas 
numurs. 

 
2. Pieteikumu pārbaude, samaksas kārtība un līguma noslēgšana 

3.1. Saņemtie pieteikumi, kas reģistrēti Noteikumu 2.11. punktā noteiktajā reģistrā, tiek atvērti 

2023. gada 21.martā plkst.10.00 Rīgas ielā 32, Valmierā, Izsoles komisijas sēdes laikā. 
3.2. Atverot iesniegtos piedāvājumus, Izsoles komisijas locekļi parakstās uz katra iesniegtā 

rakstveida piedāvājuma. 

mailto:iepirkumi@zaao.lv
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3.3. Piedāvājumi, kas neatbilst Noteikumu 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 2.7., 2.8. un/vai 2.9. punktā 
minētajām prasībām, uzskatāmi par nederīgiem un netiek vērtēti. 

3.4. Izsoles komisijas pārbauda pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek konstatēts, ka pretendents 
nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju, sniedzis nepatiesas ziņas vai tā iesniegtais 
piedāvājums neatbilst Notiekumu prasībām, pretendents zaudē tiesības iegādāties 
Iekārtu. 

3.5. Izsoles komisijas sēde tiek protokolēta. 
3.6. Iekārtas pārdošana atbilstoši Noteikumiem notiek tikai tad, ja tiek reģistrēts vismaz viens 

pretendents. Iekārtas atsavināšana atbilstoši Noteikumiem uzskatāma par nenotikušu, ja 
nav pieteicies neviens pretendents. 

3.7. Ja Iekārtas pirkšanas pieteikumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, tad gadījumā, ja tā 
pieteikums ir atbilstošs visām Noteikumu prasībām, attiecīgais pretendents iegūst 
Iekārtas pirkuma tiesības. 

3.8. Ja Iekārtas pirkšanas pieteikumu, kas atbilst visām Noteikumos noteiktajām prasībām, 
ir iesnieguši vairāki pretendenti, tad Iekārtas pirkuma tiesības iegūst tā persona, kura 
pieteikumā ir norādījusi visaugstāko Iekārtas iegādes cenu, kas pārsniedz vai ir vienāda 
ar Iekārtas sākuma cenu. 

3.9. Ja vairāki pretendenti norādījuši vienādu visaugstāko Iekārtas iegādes cenu, tad 

Iekārtas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā ir iesniegusi pieteikumu, kas 

atbilst visām Noteikumos noteiktajām prasībām.  

3.10. Persona (pretendents), kura atzīta par uzvarētāju, no Pārdevēja saņem izziņu norēķinam 
par iegūto Iekārtu (3. pielikums). Cena, ko pretendents ir norādījis par Iekārtas iegādi un 
kas ir atspoguļota izziņā, ir jāsamaksā izziņā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 
10 (desmit) darba dienām no šajā punktā minētās izziņas nosūtīšanas dienas. 

3.11. Iekārtas cena pilnā apmērā ir jāiemaksā SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, 
AS “Swedbank” kontā LV41HABA0001408040040, kods HABALV22.  

3.12. Ja Noteikumu 3.10. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā uz izziņā noteikto norēķinu 
kontu nav veikta Iekārtas cenas samaksa pilnā apmērā vai arī persona, kura ieguvusi 
Iekārtas pirkuma tiesības, atsakās slēgt pirkuma līgumu, uzskatāms, ka Iekārtas pirkuma 
tiesības ieguvusī persona atsakās no Iekārtas pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā šīs 
personas pieteikums atzīstams par neiesniegtu, par ko lēmumu pieņem Izsoles komisija, 
vienlaikus pēc lēmuma pieņemšanas, paziņojot to attiecīgajam Iekārtas pirkuma 
pretendentam.  

3.13. Ja iestājas Noteikumu 3.12. punktā minētais gadījums, Pārdevējs var nerīkot atkārtotu 
Iekārtas atsavināšanas procesu, ja savu piekrišanu Iekārtas pirkšanai par savā pieteikumā 
norādīto cenu dod pretendents, kurš solījis nākamo augstāko Iekārtas iegādes cenu. 

3.14. Ja pretendents, kurš ir solījis nākamo augstāko Iekārtas iegādes cenu (Noteikumu 
3.13. punkts), neveic maksājumu Noteikumu noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai 
neparaksta pirkuma līgumu, uzskatāms, ka pretendents ir atteicies pirkt Iekārtu, un 
Iekārtas atsavināšana par brīvu cenu uzskatāma par nenotikušu. 

3.15. Gadījumā, ja persona, kura ir ieguvusi Iekārtas pirkuma tiesības, bet tās neizmanto 
Noteikumu 3.12. vai 3.14. punktā noteiktajos gadījumos, ir veikusi pirkuma maksas vai tās 
daļas iemaksu SIA “ZAAO” norēķinu kontā, tad SIA “ZAAO” attiecīgos naudas līdzekļus 
atmaksā ar pārskaitījumu uz pieteikumā norādīto personas norēķinu kontu. Šajā punktā 
noteiktais neattiecas uz Nodrošinājuma summu, jo personai, kura ir ieguvusi Iekārtas 
pirkuma tiesības, bet tās neizmanto Noteikumu 3.12. vai 3.14. punktā noteiktajos 
gadījumos, Nodrošinājuma summu neatmaksā.  

3.16. Pretendentiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko Iekārtas iegādes cenu, 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas dienas ar Iekārtas ieguvēju, tiek atmaksāta 
iemaksātā Nodrošinājuma summa.  
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3.17. Pretendentam, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, Nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta 
Iekārtas pirkuma maksā. 

3.18. Pretendentam, kurš pieteicies Iekārtas pirkšanai, iemaksājis Nodrošinājuma summu, bet 
atsauc savu dalību izsolē ātrāk kā 3 (trīs) dienas pirms pieteikumu atvēršanas datuma, 
samaksāto Nodrošinājuma summu atmaksā, pamatojoties uz attiecīgā pretendenta 
motivētu iesniegumu.  

3.19. Pretendentam, kurš pieteicies Iekārtas pirkšanai, iemaksājis Nodrošinājuma naudu, bet 
atsauc savu dalību izsolē vēlāk nekā 3 (trīs) dienas pirms pieteikumu atvēršanas datuma, 
samaksāto Nodrošinājuma summu neatmaksā. 

3.20. Personai, kura zaudējusi tiesības iegūt īpašumā Iekārtu, nav tiesību atkārtoti iesniegt 
pieteikumu par tās pašas Iekārtas, kuras atsavināšanas procesā izdarītā Noteikumu 
pārkāpuma rezultātā iestājies šo tiesību zudums, pirkumu par brīvu cenu. 

3.21. Pēc Iekārtas cenas pilnīgas samaksas, Pārdevējs un Iekārtas pirkuma tiesību 
ieguvējs (pircējs) ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā noslēdz pirkuma līgumu atbilstoši 
Noteikumiem pievienotajam pirkuma līguma projektam. SIA “ZAAO” valdes 
priekšsēdētājs apstiprina Iekārtas atsavināšanas rezultātus 3 (trīs) darbdienu laikā pēc 
Iekārtas pirkuma līguma noslēgšanas. 

3.22. Persona, kura ieguvusi Iekārtas pirkšanas tiesības iegādāto Iekārtu var saņemt tikai pēc 
pilnīgas Iekārtas cenas samaksas pirkuma līguma un pieņemšanas-nodošanas akta 
parakstīšanas. 

 
4. Nenotikusi Iekārtas pārdošana 

4.1. Iekārtas pārdošana/atsavināšana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu: 
4.1.1. Noteikumos noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents; 
4.1.2. Atsavināšanas process nav uzsākts vai ticis pārtraukts tehnisku iemeslu dēļ; 
4.1.3. Noteikumu 3.14. punktā norādītajā gadījumā, proti, ja ne pirmā, ne otrā persona, 

kura ir ieguvusi pirkuma tiesības, to neizmanto un nesamaksā Iekārtas cenu 
un/vai neparaksta pirkuma līgumu. 
 
 

5. Noslēguma jautājumi 
5.1. Par Noteikumos nereglamentētiem jautājumiem pieņemt lēmumu ir tiesības Izsoles 

komisijai.  
5.2. Pretendentam, kurš vēlas pirkt Iekārtu par brīvu cenu, ir tiesības: 

5.2.1. Saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Iekārtas atsavināšanu un tās 
rezultātiem; 

5.2.2. Iesniegt SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu 
pierādījumus par Izsoles komisijas pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām 
darbībām vai atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem saistībā ar atsavināšanas norisi 
vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz Iekārtas atsavināšanas rezultātu 
apstiprināšanai. 

5.3. Pretendenti ir atbildīgi par Noteikumos noteikto saistību izpildi norādītajos termiņos un 
apjomā. 

5.4. Iekārtas atsavināšanas procesa rīkošana un pirkuma līguma noslēgšana ar pircēju ir 
Pārdevēja tiesība, nevis pienākums, Pārdevējs jebkurā brīdī var atteikties no pirkuma 
līguma noslēgšanas, kā arī pēc saviem ieskatiem pārtraukt vai izbeigt Iekārtas 
atsavināšanas procesu. 

5.5. Pretendenti ar pieteikuma iesniegšanu piekrīt, ka Izsoles komisija veic personas datu 
apstrādi, pārbaudot sniegto ziņu patiesumu. Iegūtie personu dati tiek apstrādāti, ievērojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
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ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ar mērķi noslēgt 
pirkuma līgumu ar Iekārtas ieguvēju. 

 
Pielikumā: 

1. Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas apraksts; 
2. Pieteikuma forma dalībai Iekārtas atsavināšanas procesā; 
3. Izziņa norēķinam par iegūto Iekārtu; 

4. Pirkuma līguma projekts. 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs ___________________ Ilze Sausā 
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1. pielikums 

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas apraksts 
 

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu parametri:  

- Attīrīšanas jauda – 7m3/h 
- Iekārtas ir izvietotas divos termo izolētos jūras konteineros: 

Gabarīti – 12192 x 2438 x 2896 un 6050 x 2438 x 2595 
- Iekārtas ražotāja noteiktais nominālais spiediens 85 bāri 
- Darba spiediens iekārtā – 30…65 bāri, 
- Elektroenerģijas patēriņš ziemas periodā ~ 8 kWh/m3. 

 

Iekārtas darbības apraksts: 

 

1.  Infiltrāts ar sūkņa palīdzību, kas atrodas infiltrāta baseina akā caur skaitītāju iesūknē 

tvertnē. Tvertnē ar augstspiediena centrbēdzes sūkņa palīdzību nodrošina infiltrāta cirkulāciju + 

padevi uz augstspiediena plunžera sūkni. Tvertnē tiek dozēta ar sērsskābe, kas nodrošina pH 

robežās no 6,25 līdz 6,75. H2SO4 padevei izmanto dozatora sūkni un iesmidzināšanai sprauslu. 

2.  No tvertnes ar sūkņa PK13011 palīdzību infiltrātu padod uz smilšu filtru FB14111 un 

kārtridžfiltru FC14211. Pirms filtriem un augstspiediena sūkņa mēra infiltrāta pH. Tiek 

noteikta arī infiltrāta sākuma piesārņojums mērot tā elektrovadītspēju. 

3. Pirms maisa un kārtridžu filtriem infiltrātam tiek pievadīts specifisks šķidrums ROHIB ET 

(barium antiskalant) membrānu aizsardzībai antikristalizēšanai. 

4. Infiltrāta padevi uz RO pirmās pakāpes membrānfiltriem caur spiediena izlīdzinātāju 

SP16011 veic ar augstspiediena plunžersūkņa PP16011 palīdzību. Sūkņa motora jauda 11 

kW un darba spiediens līdz 65 bāriem. 

5. Spiediena izlīdzinātāja SP16011 uzdevums ir izlīdzināt plunžersūkņa radītās spiediena 

svārstības un nodrošināt vienmērīgu spiedienu uz membrānām. 

6. RO pirmā pakāpe sastāv no 4 moduļu sekcijām FM16111, FM16211, FM16311 un FM16411, 

kuru kopējais moduļu skaits ir 54. 

7. Katrai moduļu sekcijai ir ar centrbēdzes sūkņu PK16211, PK16311 un PK16411 palīdzību 

tiek nodrošināta papildus cirkulācija. Tas nodrošina pastiprinātu infiltrāta plūsmu gar 

membrānām un sūkņu radītā turbulence neļauj membrānām aizsērēt. 

8. RO otrā pakāpe sastāv no augstspiediena plunžersūkņa PP26022 un 1 moduļu sekcijas, kurā 

kopējais moduļu skaits ir 10. 

9. Infiltrāts membrānās tiek attīrīts un iegūst attīrītu infiltrātu (permeate) un infiltrāta 

koncentrātu. Attīrītā infiltrāta daudzums tiek mērīts ar skaitītāju. Tā piesārņojuma noteikšanai 

mēra elektrovadītspēju. Ja elektrovadītspēja pārsniedz 2000 S, tad permeate padod uz otro 

RO attīrīšanas pakāpi. Līdz šim pamatā tika izmantota viena RO attīrīšanas pakāpe. 

10. Permeate pēc RO iekārtas nokļūst tvertnē, kurā, ar cirkulācijas sūkņa palīdzību veidotā 

intensīvā sajaukšanās procesā, izdalās sērūdeņradis H2S. Ar to pašu sūkni attīrītais ūdens tiek 

aizvadīts novadgrāvī.10. Koncentrātu, kurš veidojas RO moduļos, pārsūknē uz atkritumu 

krātuvi. 

11. Ar laika skaitītāju palīdzību nosaka atsevišķi pirmās un otrās pakāpes darbināšanas laiku. 

Tehniskā specifikācija rezerves daļām, ķimikālijām un filtriem sadzīves atkritumu poligonā 

DAIBE, reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbības tehnoloģisko procesu 

nodrošināšanai. 
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Nr.p.k. Nosaukums 

1. Sārmains membrānu mazgāšanas līdzeklis1 

2. Inhibitors2 

3. Koncentrēta sērskābe (H2SO4)3 

4. Kasešu tipa filtri4 

5. DTG moduļu membrānas 

6. DTG moduļu membrānu blīvgumijas 

7. DTG moduļu membrānu diski 

Piezīmes: 

1. Sārmains membrānu mazgāšanas līdzeklis (Cleaner Eco A), paredzēts organiskas izcelsmes 

nogulšņu noskalošanai no reversās osmozes membrānām, nebojājot membrānu virsmu. Reversās 

osmozes attīrīšanas iekārtu membrānu moduļu mazgāšana ar šo šķidrumu jāveic ik pa 120 

attīrīšanas iekārtu darba stundām. 

2. Skābes membrānu mazgāšanas līdzeklis (Cleaner Eco C, paredzēts metālisko elementu 

izcelsmes nogulšņu noskalošanai no reversās osmozes membrānām, nebojājot membrānu virsmu. 

Reversās osmozes attīrīšanas iekārtu membrānu moduļu mazgāšana ar šo šķidrumu jāveic ik pa 

600 attīrīšanas iekārtu darba stundām.  

3. Inhibitors (Rohib) – šķidrums, kas paredzēts bārija, stroncija, silīcija sulfātu veidošanās 

kavēšanai un membrānu aizsardzībai pret bojāšanos. 

4. Koncentrēta sērskābe - (H2SO4) 95–98% (sērskābei jābūt tīrai, bez piemaisījumiem). Sērskābe 

nepieciešama infiltrāta attīrīšanas procesā, jo ar tās palīdzību tiek regulēts infiltrāta pH līmenis uz 

6,5, pie kura attīrīšanas process no ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām ir vieglāks. 

5. Kasešu tipa filtrs – maināms filtra elements iekārtas agregātu aizsardzībai: garums 30“ – 762 

mm, caurlaidība 10-20µ. 

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu sākotnējais ražotājs: Pall Filtersystems GmbH, 

Tempowerkring 8, D-21079 Hamburg, Germany. Servisa apkopi nodrošina OÜ Mativesi. 

Aktuālo iekārtas foto fiksāciju skatīt atsevišķi pievienotajā mapē “RO infiltrāta attīrīšanas iekārtas 
aktuālā foto fiksācija”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

2. pielikums 
 

SIA “ZAAO” Izsoles komisijai 
Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 

iepirkumi@zaao.lv  
 

 
No _______________________________________ 

                                                                                                     (vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums)  

 
________________________________________ 

  (personas kods / juridiskās personas reģistrācijas numurs)  

 
________________________________________ 

                                                                        (adrese)  

 
________________________________________ 

                                                                                       (tālrunis, e-pasts) 

 
Bankas konts ______________________________________ 

 
Banka:_____________________________ 

 
SWIFT kods: ___________________________ 

 
 

PIETEIKUMS 
KUSTAMĀS MANTAS – REVERSĀS OSMOZES INFILTRĀTA ATTĪRĪŠANAS 

IEKĀRTAS–PIRKUMAM PAR BRĪVU CENU 
 

____________________     202_. gada ___. _________________ 
               (vieta) 

 
Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesaku dalību SIA “ZAAO” piederošas kustamās mantas 

pirkumam saskaņā ar SIA “ZAAO” kustamās mantas – reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 
iekārtas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, turpmāk – Noteikumi, un izsaku savu vēlmi 
iegādāties reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu, turpmāk – Iekārta, par šādu cenu: 

Kustamās mantas nosaukums 
Cena* 

(bez PVN) EUR 

 
Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārta 

 

 

* Cena var būt vienāda vai lielāka par Noteikumos norādīto Iekārtas sākuma cenu. Gadījumā, ja tiks saņemti 
vairāku pretendentu pieteikumi, atbilstoši Noteikumu 3.8. punktam par uzvarētāju tiks atzīts tas, kurš būs 
norādījis visaugstāko Iekārtas iegādes cenu. 
 
Vienlaikus apliecinu, ka: 

• esmu iepazinies (-usies) ar Iekārtas tehnisko stāvokli, un neizvirzu un apņemos arī nākotnē 
neizvirzīt nekādas pretenzijas pret SIA “ZAAO” saistībā ar Iekārtas tehnisko stāvokli, tajā 
skaitā iespējamiem slēptiem defektiem, kā arī tās kvalitāti un darba kārtību; 

mailto:iepirkumi@zaao.lv
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• man ir skaidras un saprotamas manas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Noteikumos 
un normatīvajos aktos. Esmu iepazinies, piekrītu Noteikumos noteiktajam, tai skaitā visu 
tā pielikumu saturam, atzīstu to par pareizu, saprotamu un atbilstošu; 

• esmu iepazinies ar Noteikumiem pievienoto pirkuma līguma projektu un man ir skaidri 
saprotami pirkuma līgumā iekļautie nosacījumi; 

• visas šajā piedāvājumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtās ziņas par pretendentu 
ir patiesa; 

• esmu informēts, apzinos un piekrītu, ka SIA “ZAAO” apstrādā personas datus tādā 
apjomā un kārtībā, kas nepieciešamas Iekārtas atsavināšanas procesam un tā rezultātu 
īstenošanai. 

 
 
Pielikumā (ja attiecināms):  

 
 
 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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3. pielikums 
 
 

IZZIŅA 
NORĒĶINAM PAR IEGŪTO IEKĀRTU 

 
 
Pretendenta, kas ieguvusi reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas, turpmāk – Iekārta, pirkuma 
tiesības, vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Iekārtas atsavināšanas par brīvu cenu procesa, kas notika 2023. gada 31. janvārī Rīgas ielā 32, Valmierā, 
Valmieras novadā, LV-4201, ietvaros iepriekš minētais pretendents ieguva Iekārtas pirkuma tiesības. 
 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz SIA “ZAAO” kustamās mantas – reversās osmozes infiltrāta 
attīrīšanas iekārtas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, identifikācijas Nr. ______________, 
Pretendentam līdz 2023. gada __._____________ jāpārskaita SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 
44103015509, Iekārtas cena 
 
EUR ____________________________________________________ (bez PVN) 

(summa cipariem un vārdiem) 
jeb 
 
EUR ____________________________________________________ (ar PVN) 
                                            (summa cipariem un vārdiem) 
 
 
uz šādu norēķinu kontu: AS “Swedbank”, konta Nr. LV41HABA0001408040040, kods HABALV22. 
 
 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs ___________________ ___[vārds uzvārds]____________________ 
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4. pielikums 
 
 

Pirkuma līguma projekts 
 
Valmierā 202_. gada __. ____________ 
 
SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103015509, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un 
____[nosaukums/vārds uzvārds]_________________, vienotais reģistrācijas Nr./personas 
kods _________________, kuru, pamatojoties uz ______[pārstāvības pamats]_______, pārstāv _____[amats, 
vārds uzvārds]______________, turpmāk – Pircējs, no otras puses, turpmāk Pircējs un Pārdevējs kopā – 
Puses, katra atsevišķi – Puse, 

ņemot vērā SIA “ZAAO” rīkotās kustamas mantas – reversās osmozes reversās osmozes infiltrāta 
attīrīšanas iekārtas – pārdošanas par brīvu cenu rezultātus, noslēdz šāda satura pirkuma līgumu, 

turpmāk - Līgums: 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk Pārdevēja īpašumā esošo reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu, 
turpmāk – Prece. Preces parametri, darbības apraksts, tehniskā specifikācija norādīta Iekārtas aprakstā, 
turpmāk – Apraksts, kas ir Līguma 1. pielikums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Preces tehnisko stāvokli, tās aprīkojumu un darba kārtību un neizvirza 
un turpmāk neizvirzīs nekādas pretenzijas pret Pārdevēju attiecībā par Preci. Pircējs apliecina, ka ir 
informēts, ka Aprakstā nav norādīti Preces esošie un iespējamie trūkumi/defekti un attiecībā pret to 
neizvirzīs nekādas pretenzijas pret Pārdevēju. 

1.3. Precei netiek dots garantijas termiņš. Pārdevējs neuzņemas un nesniedz nekāda veida garantijas, saistības 
par Preces kvalitāti, darba kārtību un tehnisko stāvokli, tai skaitā iespējamiem slēptiem defektiem. 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 
2.1. Līguma summa par Preci tiek noteikta EUR ________________ (________________________________ eiro) 

bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. PVN tiek noteikts 21 % apmērā, proti, EUR ___________ 
(_______________________). Līguma summa par Preci kopā ar PVN tiek noteikta EUR ________________ 
(__________________). 

2.2. Pircējs apliecina, ka viņš pirms Līguma noslēgšanas ir veicis Preces pirkuma maksas, kas norādīta Līguma 
2.1. punktā, samaksu Pārdevējam pilnā apjomā un Pārdevējs apliecina, ka viņš pirms Līguma noslēgšanas 
no Pircēja ir saņēmis Preces pirkuma maksu. 

2.3. Pircējs un Pārdevējs apliecina, ka, slēdzot Līgumu, viņi apzinās Preces vērtību un atsakās celt viens pret 
otru prasības par Līguma atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 

3. Preces pieņemšana - nodošana 
3.1. Pārdevējs nodod Preci Pircējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Preces nodošanas datumu un laiku. 
3.2. Prece tiek nodota un pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Prece uzskatāma par nodotu Pircējam 

dienā, kad Puses vai to pilnvarotās personas ir parakstījušas Preces pieņemšanas-nodošanas aktu. Ar Preces 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi visu atbildību par Preci uzņemas Pircējs. 

3.3. Preces nodošanas vieta: cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe”, Stalbes pagasts, Cēsu novads. 
Preces izvešanu no tās atrašanās vietas veic Pircējs par saviem līdzekļiem un resursiem. Preces izvešana no 
tās atrašanās vietas Pircējam ir jāveic nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
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4. Pušu saistības 
4.1. Pārdevējs: 

4.1.1. Pārdod un nodot Preci tās nodošanas vietā, kas norādīta Līguma 3.3. punktā; 
4.1.2. Apliecina, ka Līguma parakstīšanas brīdī ir saņēmis no Pircēja Līguma 2.1. punktā minētos naudas 
līdzekļus par Preci; 
4.1.3. Apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās dienā Prece ir Pārdevēja īpašumā un turējumā, tā nav 
atsavināta nevienai citai personai, Prece neatrodas meklēšanā, Precei nav reģistrēti nekāda veida 
aizliegumi, liegumi, apgrūtinājumi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Pircējam izmantot Preci tam 
paredzētajam mērķim. 

4.2. Pircējs: 
4.2.1. Pieņemt Preci Līgumā noteiktajā kārtībā; 
4.2.2. Apņemas neveikt nekādas darbības, kas varētu traucēt Līguma izpildi, ja netiek pārkāpti Līguma 
noteikumi; 
4.2.3. Veic visas nepieciešamās darbības un sedz visas nepieciešamās izmaksas, lai izvestu/pārvestu 
Preci no Līguma 3.3. punktā noteiktās atrašanās vietas; 
4.2.4. Apliecina, ka līdz Līguma parakstīšanai ir iepazinies ar Preces tehnisko, vizuālo un darba stāvokli 
un apliecina, ka Prece atbilst Pircēja vajadzībām, tajā skaitā apliecina, ka apzinās, ka Precei netiek dotas 
nekāda veida garantijas, saistības par Preces kvalitāti, darba kārtību un tehnisko stāvokli, tai skaitā 
iespējamiem slēptiem defektiem. 

5. Pušu mantiskā atbildība 
5.1. Ja Pārdevējs nenodod Preci Līguma 3.1. punktā norādītajā termiņā, vai arī Pircējs nepieņem Preci Līguma 

3.1. punktā norādītajā termiņā, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu EUR 0,5 % (nulle komats pieci 
procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

5.2. Ja Pircējs neveic Līguma 3.3. punktā noteiktajā termiņā Preces izvešanu no tās atrašanās vietas, Pircējs 
maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 100,00 (simts eiro, 00 centi) apmērā par katru kavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa tiek veikta, pamatojoties uz attiecīgās Puses sagatavoto un izsniegto rēķinu, kurā 
samaksas termiņš nav īsāks par 10 (desmit) dienām. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 
5.5. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no 

Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 
6. Strīdu izšķiršanas kārtība 

6.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, Puses 
risina pārrunu ceļā. 

6.2. Gadījumā, ja Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, Pušu strīdus saistībā ar Līgumu pēc 
prasītāja izvēles izšķirs Latvijas Komersantu šķīrējtiesa, reģistrācijas numurs 40003963576, pamatojoties uz 
tās reglamentu un statūtiem, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai vispārējās 
jurisdikcijas tiesā pēc Pārdevēja juridiskās adreses. 

7. Līguma spēkā stāšanās, grozījumi un Līguma darbības izbeigšana 
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei 

vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
7.2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt jebkurā laikā. Jebkuras Līguma 

izmaiņas tiek noformētas rakstveidā, abpusēji parakstītas un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma 
neatņemamām sastāvdaļām. 

7.3. Pārdevējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā neveic 
Preces izvešanu no tās atrašanās vietas (Līguma 3.3. punkts). Gadījumā, ja Pārdevējs izmanto šajā punktā 
minēto iespēju vienpersoniski izbeigt Līgumu, tad šādā gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 
Preces cenas, kas norādīta Līguma 2.1. punktā, apmērā.  

7.4. Pircējs ir tiesīgs vienpersoniski izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstveidā brīdinot Pārdevēju 10 (desmit) 
dienas iepriekš, ja Pārdevējs nenodot Preci Līgumā noteiktajā vietā un laikā. 

7.5. Jebkura no Pusēm ir tiesīga nekavējoties vienpersoniski izbeigt Līgumu, ja otra Puse tiek likvidēta, ir 
uzsākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process vai attiecīgās Puses darbība tiek izbeigta 
vai pārtraukta. 
 



14 
 

8. Nepārvarama vara 
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, 
iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un 
aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem 
apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama 
un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 
apstiprinājumu un to raksturojumu. 

9. Citi noteikumi 
9.1. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību 

pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 
9.2. Pušu pārstāvji: 

9.2.1. Pārdevēja pārstāvis: ___________________ mob.tel.____________, e-pasta 
adrese: ___________________; 

9.2.2. Pircēja pārstāvis: ___________________ mob.tel.____________, e-pasta 
adrese:_______________________. 

9.3. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā uz attiecīgās Puses 
Līgumā norādīto juridisko adresi vai elektroniskā pasta adresi. Korespondence uzskatāma par saņemtu: 
9.3.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā 

dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs); 
9.3.2. ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tā nogādāta saņēmējam; 
9.3.3. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi, bet ne vēlāk 

kā otrajā darba dienā pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas dienas. 
9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības vai kādi Līgumā 

minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad attiecīgā Puse nekavējoties 
rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šā punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir 
pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie 
nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

9.5. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

9.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, viens Līguma eksemplārs tiek izsniegts 
Pircējam, otrs eksemplārs – Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.7. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī ir 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 
9.7.1. Preces apraksts; 
9.7.2. Preces pieņemšanas-nodošanas akta projekts. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pārdevējs     Pircējs 
SIA “ZAAO” _________________________ 
Reģistrācijas Nr. 44103015509 
Adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, 
Valmieras novads, LV-4201 
Tālruņa Nr. 64281250 
e-pasts: zaao@zaao.lv 
banka: AS Swedbank 
SWIFT kods HABALV22 
Konta Nr. LV41HABA0001408040040 
 
 

Valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis 

Reģistrācijas Nr./personas kods 
__________________________ 
Adrese: ____________________________ 
Tālruņa Nr. _____________________ 
e-pasts: ___________________  
banka: _____________________ 
SWIFT kods _____________________ 
Konta Nr. ________________________ 
 
 

___________________ 
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2. pielikums 
202_. gada __. _______ 

pirkuma līgumam Nr. _______ 
 
 

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS 
(projekts) 

 
Valmierā       202_. gada ___. __________ 
 
SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103015509, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un 
____[nosaukums/vārds uzvārds]_________________, vienotais reģistrācijas Nr./personas 
kods _________________, kuru, pamatojoties uz ______[pārstāvības pamats]_______, pārstāv _____[amats, 
vārds uzvārds]______________, turpmāk – Pircējs, no otras puses, turpmāk Pircējs un Pārdevējs kopā – 
Puses, katra atsevišķi – Puse, 
 
ņemot vērā, ka: 

- 2023. gada ___. _______________ starp Pusēm noslēgts pirkuma līgums Nr._______, turpmāk – Līgums, par 
kustamas mantas – reversās osmozes reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas, turpmāk – Prece, 
iegādi; 

- Līguma 3.2. punktā noteikts, ka Prece tiek nodota un pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, 
 
Puses noslēdz šādu pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk – Akts: 

1. Pārdevējs nodod, un Pircējs pieņem kustamo mantu – reversās osmozes reversās osmozes infiltrāta 
attīrīšanas iekārtu. 

2. Pircējs apliecina, ka tam nav un nākotnē nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Preces tehnisko, vizuālo 
un/vai darba/darbības stāvokli. 

3. Akts sagatavots uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Pārdevējam, otrs – 
Pircējam. 
 
 
 
 
 
Preci nodeva: 
__________[paraksts]_____________    ________[amats, vārds uzvārds]________ 
 
 
 
Preci pieņēma: 
__________[paraksts]_____________    ________[amats, vārds uzvārds]________ 
 
 
 
 


