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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2015/1-B/1 

par fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu 

 Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās Rīgā:  

Tvaika ielā 2 un Veldres ielā 1a 

Rīgā,                                                                                                    2015. gada 30. janvāris 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja J. Buģina un valdes locekles I. Starkovas personā, kuri rīkojas uz 

statūtu pamata, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas apsardzes sabiedrība”, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, tās valdes 

locekļa J. Miliņevska personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, 

pastāvot pilnīgai vienprātībai, saskaņā ar iepirkuma procedūras „Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā” struktūrvienībām Rīgā” (ID Nr. RPNC/2015/1-B), 

noslēdz šādu ārkārtas iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina, bet PASŪTĪTĀJS apmaksā fiziskās apsardzes pakalpojumus Valsts SIA 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās Rīgā: Tvaika ielā 2 un Veldres ielā saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums) un apsardzes dienesta instrukciju (3. pielikums), kas ir šī līguma 

neatņemamas sastāvdaļas.  

 

2. SAMAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu maksimālā paredzamā līgumcena par 

fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 3 (trīs) mēnešu laikā ir  EUR 21 648.44 (divdesmit viens 

tūkstotis seši simti četrdesmit astoņi euro un 44 centi), tai skaitā: 1. daļā (Tvaika ielā 2) – EUR 14 196.44 

(četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 44 centi) un 2. daļā (Veldres ielā 1a) – EUR 

7 452.00 (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro). Līgumcenai papildus tiek piemērota Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN 21% (divdesmit viena procenta) likme EUR 4 546.17 (četri 

tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro un 17 centi). 

2.2. Par PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar 1. pielikumā norādītajiem 

izcenojumiem par tekošo mēnesi līdz nākošā mēneša 15.datumam, pārskaitot naudas līdzekļus uz 

IZPILDĪTĀJA norādīto kontu vienu reizi mēnesī atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajam rēķinam. 

 

3. PUŠU SAISTĪBAS 

3.1. IZPILDĪTĀJS garantē līguma darbības laikā nemainīgu PAKALPOJUMA cenu, kas fiksēta Pielikumā 

Nr.1.  

3.2. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pildīt PAKALPOJUMU atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam. 

3.3. PASŪTĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PAKALPOJUMA apmaksu. 

3.4. IZPILDĪTĀJS iekasē maksu par iebraukšanu PASŪTĪTĀJA teritorijā atbilstoši savstarpēji 

apstiprinātam izcenojumam. IZPILDĪTĀJS organizē iebraukšanu PASŪTĪTĀJA teritorijā šādā kārtībā: 

3.4.1. organizācijām un iestādēm, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus Valsts SIA „Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centram”, autotransporta iebraukšana stacionāra teritorijā 

bezmaksas, uzrādot preču pavadzīmi - rēķinu vai citu apliecinošu dokumentu; 

3.4.2. Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” darbiniekiem autotransporta iebraukšana 

stacionāra teritorijā bezmaksas, caurlaidi saņemot caurlaides punktā; 

3.4.3. organizācijām, kas atrodas stacionāra teritorijā, caurlaides iegādāties caurlaides punktā, nosakot 

šādu samaksu: 

3.4.3.1. caurlaides maksa ceturksnī – EUR 9.96 (deviņi euro un 96 centi); 

3.4.3.2. caurlaides maksa gadā – EUR 39.55 (trīsdesmit deviņi euro 55 centi). 

3.4.4. citām personām vai organizācijām (izņemot LR IeM, VUGD, avārijas dienestu un NMPD 

operatīvo transportu) vienreizējai iebraukšanai stacionāra teritorijā, caurlaides punktā 

jāiegādājas caurlaide, caurlaides maksa – EUR 1.42 (viens euro un 42 centi). 
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4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu tā vainas dēļ. Vainīgais 

Līdzējs atlīdzina otram Līdzējam radušos zaudējumus. 

4.2. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 

kavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.3. Ja kāds no Līdzējiem nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, otram Līdzējam ir tiesības 

pārtraukt Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot to otram Līdzējam.  

4.4. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura kara 

operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus ārkārtas apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt 

Līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecu) dienu laikā tiek paziņots otram Līdzējam. 

 

5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz jauna iepirkuma līguma noslēgšanai, bet 

ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt iepirkuma līgumu, paziņojot par 

to IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienas iepriekš. 

5.2. Līdzēji atzīst, ka par šī Līguma būtiskajām sastāvdaļām faktiski ir vienojušies kopš 2015. gada 01. 

janvāra un ir uzsākta savstarpēja saistību izpilde. Līdz ar to Līdzēji atzīst šī Līguma attiecināmību arī uz 

laika periodu kopš 2015. gada 01. janvāra. 

5.3. Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par Līguma 

noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās tiek noformētas 

rakstiski un tās paraksta abi Līdzēji. 

5.4. Līdzēji apņemas darīt visu, lai ar Līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības risinātu sarunu kārtībā 

savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem netiek panākta vienošanās, izskata tiesa LR spēkā esošajā 

likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

5.5. Līguma saistības pāriet Līdzēju saistību pārņēmējiem. 

5.6. Līguma darbības laikā Līdzēji vadās pēc Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

tiesību aktiem. 

5.7. Līdzēju pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu. 

5.8. Līgums ir parakstīts uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) identiskos 

eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.  

 

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS:  IZPILDĪTĀJS: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģ. Nr.: 50003342481 

Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

e-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 

 

 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas apsardzes sabiedrība” 

Reģ. Nr.: 40003672082 

Imantas iela 2-39, Rīga, LV-1067 

AS „Meridian Trade Bank” 

Kods: MULTLV2X 

Konts: LV73MULT1010505300010 

e-pasts: info@ras-apsardze.lv  

 

 

     

J. Buģins 

Valdes priekšsēdētājs 

 I. Starkova 

Valdes locekle    z.v. 

 J. Miliņevskis  

Valdes loceklis          z.v. 
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