
  Līgums 

par Avota ūdens iegādi un piegādi  

Valmierā 

2014.gada 23.oktobrī                 Nr.VS/2014-222 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003258333, juridiskā adrese - Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, tās valdes 

priekšsēdētāja Uģa Muskova un valdes locekles Gunas Poikānes personā, kuri rīkojas uz 

pilnvaras (2014.gada 07.janvāra Kārtējās valdes sēdes lēmums (protokols Nr.1, 4.p.)) pamata, 

turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 SIA „VENDEN”, vienotais reģistrācijas Nr.40003325121, juridiskā adrese – Ganību 

dambis 33, Rīga, LV-1005, tās Biznesa klientu vadītājas Iritas Bukānes personā, kura rīkojas 

uz 06.01.2014. speciālpilnvaras Nr. 02/2014 pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, 

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, 

tā savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu 

brīvi - bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” izveidotās Iepirkuma komisijas 

2014.gada 09.oktobra lēmumu, ar kuru par uzvarētāju 2014.gada 23.septembrī izsludinātās 

iepirkuma procedūras „Avota ūdens iegāde un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.VS 

2014/28, turpmāk – Iepirkuma procedūra, ietvaros tika atzīts Piegādātājs, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

 1. Līguma priekšmets 

1.1.Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pasūtītājs pirkt un pieņemt avota ūdeni, 

turpmāk – Prece, atbilstoši šim Līgumam un Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam, 

turpmāk – Piedāvājums, tai skaitā, bet neaprobežojoties, tā tehniskajam un finanšu 

piedāvājumam, kas ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu (Pielikums Nr.1). 

1.2.Piedāvājumā noteiktais Preču apjoms ir aptuvens un Pasūtītājs negarantē izpirkt to pilnā 

apjomā, Preču iepirkuma apjoms varētu būt mazāks par Pedāvājumā noteikto. 

1.3.Prece tiek pārdota Pasūtītājam atsevišķās partijās, tādos apjomos, atbilstoši Pasūtītāja 

vajadzībām, kurus puses savstarpēji saskaņo. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties 

Iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā minēto visu apjomu. 

 

2.Preces kvalitāte 

2.1.Precei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, uzraugošo institūciju, 

Eiropas Savienības standartu prasībām, kā arī tai jāatbilst Iepirkuma procedūras 

dokumentiem, Piedāvājumam, kā arī labas prakses principiem. 

2.2.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces kvalitāti, un šai sakarā apņemas atlīdzināt 

Pasūtītājam visus pierādāmos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precei 

ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces 

kvalitāte.  

2.3.Piegādātājs parakstot šo Līgumu apliecina, ka viņu rīcībā atrodas pietiekošs skaits 

atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un 

materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas šajā 

Līgumā noteiktās saistības. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1.Līguma summa, saskaņā ar Piedāvājumu, par visu Līguma darbības termiņu, ja Prece 

piegādāta atbilstoši Piedāvājumam, Līguma noteikumiem, tajā nolīgtajos termiņos, 

atbilstošā kvalitātē un pilnā apmērā sastāda EUR 25 200.00 (divdesmit pieci tūkstoši 

divi simti eiro un 00 centi) bez 21 % pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, kas 



sastāda EUR 5 292.00 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi), 

veidojot kopējo Līguma summu EUR 30 492.00 (trīsdesmit tūkstoši četri simti 

deviņdesmit divi eiro un 00 centi) apmērā, turpmāk – Kopējā līguma summa. 

3.2.Kopējā līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preču iegādi un piegādi, 

tai skaitā, bet neaprobežojoties, transporta izdevumi piegādājot Preci, kā arī citas 

izmaksas, kuras izriet no Līguma, Iepirkuma procedūras dokumentācijas un Piedāvājuma, 

un tā, attiecībā uz Pasūtītāju, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam. 

3.2.1.Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk 

tiek grozīta PVN likme, Kopējā līguma summa (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo 

maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez 

atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu Līguma summu bez PVN, kas paliek 

nemainīga, un jauno nodokļa likmi. 

3.3.Pasūtītājs maksā Piegādātājam par faktiski piegādāto Preci, atbilstoši Piegādātāja 

Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajam finanšu piedāvājumā noteiktajam Preču 

cenrādim. 

3.4.Pasūtītājs Preču apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces piegādes un 

Preču pavadzīmes rēķina, turpmāk – PPR, abpusējas parakstīšanas dienas, ar bezskaidras 

naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķina kontu bankā. 

3.5.Par PPR apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras 

naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

3.6.Avansa maksājumi nav paredzēti. 

3.7.Piegādātājs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām 

prasībām dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos 

dokumentos (rēķinos, u.tml.) norāda Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz Līguma Nr. 

3.8.Pasūtītājs pats kontrolē, lai netiktu pārsniegta Līguma 3.1. punktā minētā Kopējā līguma 

summa. Ja gadījumā Pasūtītājs tīši vai aiz neuzmanības būs veicis pasūtījumus virs 

noteiktās Kopējās līguma summas un Piegādātājs būs nodrošinājis minēto pasūtījumu 

izpildi, Pasūtītājs apņemas veikt šo Preču apmaksu saskaņā ar apstiprinātajām cenām šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Preces piegādes vieta, termiņš un kārtība 

4.1.Preces piegādes vieta – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” (Jumaras 

iela 195, Valmiera, LV – 4201). 

4.2.Pasūtītājam Preces pieteikums veicams sekojošā veidā, nosūtot Piegādātājam pieprasījumu 

elektroniskā (e-pasta adrese: cesis@venden.lv vai aizpildot anketu interneta adresē - 

www.venden.lv) vai faksimila (faksa numurs: 64125907) veidā vai pa tālruni: 67344444. 

Piegādātājam, saņemot no Pasūtītāja Preces pieprasījumu, tas nekavējoties jāapstiprina - 

tādā pašā veidā kā saņemts attiecīgais Preču pieprasījums, norādot Preces piegādes datumu 

un laiku, kas noteikts ievērojot Līguma 4.2.1.apakšpunktu un 4.3.punktu.  

4.2.1.Piegādātājam Preces piegāde veicama Pasūtītāja darba laika ietvaros, tas ir, darba 

dienās no plkst.08:00 līdz 16:30. 

4.3.Piegādātājs Preču piegādi veic 2 (divu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

Pasūtītājs norāda vienas piegādes apjomu. 

4.4.Piegādātājs Preci nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar PPR. Piegādātājs Preci skaitās nodevis 

un Pasūtītājs pieņēmis ar PPR abpusēju parakstīšanas brīdi. 

4.5.Līdz Preces piegādei Pasūtītāja norādītajā adresē un PPR abpusējai parakstīšanai, visi 

riski, tai skaitā risks par Preces bojājumiem vai bojāeju gulstas uz Piegādātāju. 

4.6.Ar PPR parakstīšanas brīdi visi riski, tai skaitā risks par Preces bojājumiem vai bojāeju, 

pāriet uz Pasūtītāju. 

4.7.Piegādātājs piegādā Pasūtītājam ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtas Piedāvājumā 

norādītajā apjomā. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem lietošanā ūdens 
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dzesēšanas/sildīšanas iekārtas sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu. Ūdens 

dzesēšanas/sildīšanas iekārtas piegāde veicama ievērojot Līguma 4.2.punktu. 

4.8.Piegādātājs veic ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu uzstādīšanu un apkopi par saviem 

līdzekļiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties, Piegādātājs sedz savus transporta izdevumus. 

4.9.Ja nepieciešams, Piegādātājs veic ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu remontu par saviem 

līdzekļiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties, Piegādātājs sedz savus transporta izdevumus. 

4.10. Ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtas ir Piegādātāja īpašums. 

4.11.Pasūtītājs apņemas ievērot ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu lietošanas noteikumus 

(Pielikums Nr.2 „Lietotāja instrukcija ūdens sadales iekārtai”). 

4.12.Pasūtītājs seko līdz Līguma 5.1.punktā noteiktajam termiņam un apņemas apmaksāt 

veiktos pasūtījumus, ja Pasūtītājs pasūtījumu būs veicis tīši vai aiz neuzmanības pēc 

Līguma 5.1.punktā minētā termiņa. 

4.13.Piegādātājs iespēju robežās pārliecinās par personu identitāti un pilnvarojumu, kuras 

Preču vai ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu saņemšanas brīdī paraksta pieņemšanas – 

nodošanas aktu vai PPR. Persona, kas ir parakstījusi nodošanas - pieņemšanas aktu vai 

PPR, un kura nav Pasūtītāja Pārstāvis vai pilnvarotā persona, ar nodošanas - pieņemšanas 

akta vai PPR parakstīšanas brīdi personīgi uzņemas saistības un pilnu atbildību pret 

Piegādātāju par pieņemtām Precēm vai ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtām. 

 

5.Līguma darbības termiņš 

5.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz nosacījumam, kurš 

iestāsies pirmais: 

5.1.1.līdz 24 (divdesmit četriem) kalendāriem mēnešiem no Līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

5.1.2.līdz Kopējās līguma summas sasniegšanai. 

5.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas 

savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 

 

6.Pretenzijas 

6.1.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Preces kvalitāti visu Līguma darbības laiku. 

6.2.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par nodoto ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu 

kvalitāti visu Līguma darbības laiku. 

6.3.Izvirzot pretenzijas par Preces un/vai nodoto ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu kvalitāti 

Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam attiecīgu aktu. 

6.4.Piegādātājam ir jāizskata pretenzija pēc būtības un jādod atbilde Pasūtītājam 5 (piecu) 

darba dienu laikā no pretenzijas akta saņemšanas dienas, norādot turpmāko rīcības modeli. 

 

7.Pušu atbildība 

7.1.Piegādātājs par nesavlaicīgu saistību izpildi maksā Pasūtītājam nolīgto līgumsodu 0,1% 

apmērā no attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības, vērtības par 

katru saistību izpildes nokavējuma dienu. Kopējais aprēķinātais līgumsods nedrīkst 

pārsniegt 10% no nokavētās, neizpildītās saistību summas, par kuru tiek aprēķināts 

līgumsods. 

7.2.Pasūtītājs par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1% 

apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu. Kopējais 

aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no nokavētā maksājuma summas. 

7.3.Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes un/vai 

neizpildes rezultātā. Prasītāja pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās. 

7.4.Šī Līguma 7.1. un 7.2.punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā 

noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

 

8. Līguma administrēšana 



8.1.Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus 

pārstāvjus, turpmāk– Pārstāvis vai Pārstāvji: 

8.1.1.Pasūtītāja pārstāvis – Andris Vītols, mob.tālr.: 29430399, tālr.:64202525, e–pasts: 

andris.vitols@vidzemesslimnica.lv; 

8.1.2.Piegādātāja pārstāvis – Irita Bukāne, mob.tālr.:26002263, tālr.:67344444, e-pasts: 

Irita.Bukane@venden.lv 

8.2.Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse ir rakstiski informējama 3 (trīs) darba dienas 

iepriekš. 

8.3.Puses apņemas nodrošināt Pārstāvjus ar nepieciešamajiem pilnvarojumiem un informēt 

par šiem pilnvarojumiem otru Pusi. Pārstāvju uzņemtās saistības ir saistošas Pusēm, ja 

vien vainīgā Puse nepierāda, ka tā informējusi otru Pusi par Pārstāvja pilnvaru 

atsaukšanu. 

9.Līguma pirmstermiņa laušana 

9.1.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: 

9.1.1.Pusēm vienojoties; 

9.1.2.Ja kādā no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei 

ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski 

paziņojot par to otrai Pusei. 

9.1.3.Ar Pasūtītāja uzteikumu, vienpersoniskā kārtā, nosūtot Piegādātājam rakstveida 

paziņojumu vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

9.1.3.1.Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai 

pārtraukt uzņēmuma darbību 

9.1.3.2.pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā 

darbība ir apturēta; 

9.1.4.Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

 

10.Konfidencialitāte 

10.1.Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo 

Līgumu uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji, 

informācijas saņēmējs apņemas: 

10.1.1.aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar 

piemērojamajiem profesionālajiem standartiem; 

10.1.2.izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās 

saistības. 

10.2.Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās 

saņemšanas no informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms 

informācijas saņemšanas no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai 

personai, un tam par iemeslu nav bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā 

ar likuma prasībām. 

10.3.Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, 

kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par 

konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem 

zaudējumiem.  

11.Citi noteikumi 

11.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ 

visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī 

Līguma parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu. 

11.2.Visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm 

parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un 

papildinājumi ir veicami ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības. 
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11.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt 

cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek 

izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā. 

11.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas 

Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību 

normas. 

11.5.Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē 

Līguma darbību kopumā. 

11.6.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā 

norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses 

maiņa kļūst saistoša otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai 

attiecīgu paziņojumu vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas. 

11.6.1.Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai 

izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc 

tā nodošanas pastā. 

11.7.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.8.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas 

noslēgt tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.  

11.09.Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

11.10.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapas pusēm 2 (divos) identiskos 

eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

 

12.Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:  Piegādātājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vidzemes slimnīca” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258333 

Juridiskā adrese: 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201 

Banka: A/S „Swedbank” 

Konts: LV58HABA0001402049111 

Kods: HABALV22 

SIA „VENDEN”  

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003325121 

Juridiskā adrese: 

Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005 

Banka: A/S „Swedbank” 

Konts: LV34HABA0001408032794 

Kods: HABALV22 

 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

_____________________ Uģis Muskovs 

 

 

Valdes locekle: 

 

_____________________ Guna Poikāne 

 

Līguma parakstīšanas datums: 

2014.gada ____.______________ 

 

Pilnvarotā persona : 

 

__________________Irita Bukāne 

 

 

 

 

 

 

Līguma parakstīšanas datums: 

2014.gada ____.______________ 

 



Pielikums Nr. 2 
 

 

 

Lietošanas instrukcija ūdens sadales iekārtu „EXTRA”,  

„EXTRA  A”, „EXTRA C”, „EXTRA  M”   

nomāšanas gadījumā 

 

 

  Ūdens sadales iekārtas (turpmāk tekstā – Iekārtas) ir paredzētas ērtai VENDEN avota 

ūdens un VENDEN dabīgā minerālūdens izmantošanai no atbilstošas VENDEN ūdens 

pudeles.  Iekārtas „EXTRA”,  „EXTRA  A”, „EXTRA C”, „EXTRA  M”  dod iespēju lietot 

ūdeni karstā un atdzesētā (+10 °C) veidā. Karstā ūdens temperatūra ir līdz +94
º
C, tāpēc 

jāievēro piesardzība, to izmantojot.  

Kad pudelē ūdens beidzas, to ērti un ātri iespējams no Iekārtas noņemt un uzlikt jaunu – 

pilnu ūdens pudeli.  

Iekārtās aizliegts izmantot un lietot citus šķidrumus. Atļauts izmantot tikai VENDEN 

ūdeni, pretējā gadījumā klientam jāsedz visi zaudējumi, ko var izraisīt neatbilstošu šķidrumu, 

produktu izmantošana.  

Klients uzņemas pilnu atbildību par Iekārtas drošu izmantošanu un lietošanu saskaņā ar 

Iekārtas lietošanas instrukciju, tai skaitā, klients uzņemas pilnu atbildību, ja iekārtu izmanto 

nepilngadīgas personas.  

 

Iekārtas sagatavošana darbam: 

1. Iekārtu sagatavo un pieslēdz tikai un vienīgi VENDEN speciālists. 

 

Lietošana: 

1. Iekārta gatava darbam pēc 30 - 40 min. no pieslēgšanas brīža – tad ir sagatavots gan 

karstais, gan aukstais ūdens. 

2. Lietojot Iekārtu, jāievēro visas vispārpieņemtās drošības normas, kas attiecas uz karstā 

ūdens drošu izmantošanu un drošu lietošanu. 

3. Lietojot Iekārtu, jāievēro visas vispārpieņemtās elektrodrošības normas. 

4. Lai iegūtu ūdeni, jānospiež attiecīgā krāna mēlīte. 

5. Aukstā un karstā ūdens daudzums Iekārtā ir ierobežots laika vienībā. Ja vienā ūdens 

ņemšanas reizē īsā laika sprīdī tiek izlietots 1 (viens) litrs un vairāk aukstā jeb karstā 

ūdens, iekārtai ir nepieciešams laiks, lai sakarsētu un/vai atdzesētu nākamo porciju. Ja 

ūdens tiek lietots nelielos tilpumos (150-250 ml), tad temperatūras starpība būs nebūtiska. 

6. Vanniņā, kas atrodas zem abiem krāniem, var uzkrāties ūdens, tāpēc periodiski vēlams 

izņemt vanniņu un izliet tur sakrājušos ūdeni (vanniņu izņem ar vieglu roku kustību, virzot 

to no apakšas uz augšu). Ieteicams vanniņu izmazgāt zem tekoša ūdens strūklas un 

izslaucīt to ar vienreizējo dezinfekcijas salveti. 

7. Periodiski ieteicams noslaucīt Iekārtas ārpusi, krānus, piltuvi no putekļiem ar 

vienreizējo dezinfekcijas salveti. 

8. Iekārtas tīrīšanai kategoriski aizliegts izmantot jebkādus mazgāšanas un/vai 

dezinfekcijas līdzekļus, kā arī abrazīvos tīrīšanas līdzekļus. 

 

Iekārta ir jāizmanto saudzīgi. Ja netiek ievērota Iekārtas lietošanas instrukcija un/vai klients 

pašrocīgi ir remontējis vai mēģinājis remontēt Iekārtu – VENDEN patur tiesības pieprasīt 

zaudējumu atlīdzināšanu. Visu nomas laika periodu no uzstādīšanas līdz noņemšanas brīdim, 

klients ir materiāli atbildīgs par Iekārtas tehnisko un vizuālo stāvokli. 

 

 


