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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/53 

Interneta pieslēguma pakalpojums – galvenais pieslēgums 

 

 

Rīgā 

2019. gada 2. janvārī 

 

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

Nr.5000334248, tās valdes priekšsēdētājas p.i. Irina Starkova personā, kura darbojas, saskaņā ar statūtiem 

un valdes pilnvarojumu (10.12.2018. valdes sēdes protokols Nr. 01-02.02/22 4.3.punkts), turpmāk tekstā - 

Pasūtītājs no vienas puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTCOM", reģistrācijas Nr. 40003005264, tās Biznesa klientu 

struktūrvienības vadītāja Andreja Jamrovska personā, kurš darbojās uz 2019. gada 2. janvāra pilnvaras 

Nr.P002/2019, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,  

 

visas puses turpmāk tekstā sauktas par Pusēm, atbilstoši iepirkuma “Interneta pieslēguma pakalpojums – 

galvenais pieslēgums”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/53 rezultātiem, noslēdz šāda satura 

iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS, TERMIŅŠ UN SUMMA 

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs nodrošina interneta pieslēgumu, t.sk., virtuālās līnijas īres pieslēgumu 

VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" struktūrvienībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kuri tiek pievienoti šim Līgumam un ir šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.  

1.3. Plānotais līguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, nosakot, ka līgums ir spēkā, līdz tiek 

sasniegta plānotā līgumcena 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro, 0 centi), neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli, kas tiek papildus piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai likmei. 

1.4. Izpildītāja finanšu piedāvājumā (2..pielikums) norādītā līgumcena ir nemainīga visā Līguma darbības 

laikā. 

2.DARBA NOTEIKUMI  

2.1. Pasūtītājs apņemas: 

2.1.1. savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus; 

2.1.2. nodrošināt Izpildītāju ar informāciju, kas nepieciešama pakalpojumu izpildei;  

2.1.3. nodrošināt Izpildītājam pieeju vietai, kur uzstādīta aparatūra pakalpojuma nodrošināšanai, 

Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. 

2.2.  Izpildītājas apņemas: 

2.2.1. kvalitatīvi un paredzētajā termiņā veikt Līgumā un Līguma 1.pielikumā uzrādīto darba apjomu 

izpildi; 

2.2.2. Izpildot darbus, ievērot visus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz darbu izpildi; 

2.2.3. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām.  

2.3. Darba apjoma izmaiņu gadījumā, Puses noslēdz rakstisku vienošanos par darba izpildi un kārtību. 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Pakalpojumu apmaksas summa ir noteikta Līguma 1.2. punktā, un Līguma 2.pielikumā. 

3.2. Norēķinu par paveiktajiem pakalpojumiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas. 

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas 

pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3.4. Izpildītājs pasūtītājam rēķinus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: rekini@rpnc.lv. 

4. GARANTIJA 

4.1. Izpildītājs garantē interneta pieslēguma darbības traucējumu novēršanu 4 stundu laikā darba laikā un 

24 stundu laikā ārpus darba laika no brīža, kad Pasūtītājs ir informējis Izpildītāju par konstatētajiem 
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trūkumiem uz e-pastu: tvc@baltcom.lv, Interneta pieslēguma traucējumu novēršana tiek veikta uz 

Izpildītāja rēķina. 

5. LĪGUMSLĒDZĒJU ATBILDĪBA 

5.1. Par līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos 

zaudējumus. 

5.2. Par pakalpojumu neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,01% apmērā no neizpildītā 

apjoma par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. 

5.3. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto darbu apmaksu ilgāk, nekā noteikts Līguma 3.2. punktā, Izpildītājs maksā 

kavējuma procentus 0,01% apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma atlikušās summas, bet ne vairāk 

kā 10% no nokavētā maksājuma summas. 

6. LĪGUMA IZMAIŅAS VAI IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI 

6.1. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts pirms termiņa pēc abu Pušu vienošanās, izņemot, ja interneta 

pieslēguma darbības traucējumi ir bijuši biežāki par 2 (divām) reizēm 30 (trīsdesmit) dienu laika posmā un 

ilgst vairāk par 2 (divām) stundām katrs, tad Pasūtītājs var Līgumu izbeigt vienpusēji. 

6.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņojuma ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Piegādātājam mēnesi iepriekš, 

ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

6.4. Neviena no Pusēm neatbild par pilnu vai daļēju savu saistību izpildi, ja šo saistību cēloņi ir - plūdi, 

zemestrīce, ugunsgrēks u.c. stihiski nelaimes gadījumi, karš, valsts iestāžu amatpersonu darbības, trešo 

personu pretlikumīgas darbības un citi neatkarīgi no abām Pusēm apstākļi. 

6.5. Ja kāds no augstāk minētiem apstākļiem ir tieši ietekmējis noteikto darbu izpildes termiņus, kuri 

norādīti šī Līguma 1. un 2.pielikumā, tad noteiktais darbu izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts par 

iepriekš minētā iemesla darbības laiku.  

6.6. Puses, kuras saistību izpildi tieši ietekmē iepriekš minētie apstākļi, par notikušo un to novēršanu 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par notikušo otrai Pusei. 

6.7. Nepārvaramas varas faktiem ir jābūt apstiprinātiem ar Latvijas Republikas kompetentām institūcijām.  

7. CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI 

7.1. Visus strīdus jautājumus un nesaskaņas Puses risina savstarpējās sarunās vai arī Latvijas Republikas tiesā 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

7.2. Ja darbu izpildes laikā no Līgumslēdzēju pušu neatkarīgu iemeslu dēļ, rodas grūtības Pušu Līguma 

saistību izpildē, tad Pasūtītājs kopīgi ar Izpildītāju risina radušās problēmas. Par visām ar līguma izpildi 

saistītām problēmām Puses viena otru informē mutiski (telefoniski) nekavējoties un rakstiski 2 (divu) darba 

dienu laikā. 

7.3. Visi Līguma pielikumi (akti u.c.) stājas spēkā ar to parakstīšanas dienu. 

7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

 

8. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI 

8.1. Puses nozīmē pilnvarotos pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un kontrolēt Līguma izpildi, uzturēt sakarus 

starp Pusēm. 

8.2. Izpildītāja pārstāvis: Andrejs Jamrovskis, tālrunis: +371 27999903, e-pasts: 

andrejs.jamrovskis@baltcom.lv. 

8.3. Pasūtītāja pārstāvis: Mārtiņš Logins, tālrunis: +371 67080220, +371 29466756, e-pasts: 

marcis.logins@rpnc.lv. 

8.4. Puses apņemas nekavējoties informēt otru Pusi par savas kontaktpersonas maiņu un/vai izmaiņām citā 

kontaktinformācijā. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs:  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs" 

Reģ.Nr. 50003342481 

SIA “Baltcom ” 

Reģ.Nr. 40003005264 

Adrese: Maskavas iela 322, Rīga,  
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Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: LUMINOR Bank AS 

Kods NDEALV2X 

Konts Nr. LV57NDEA0000082489490 

Telefons: +371 67080112 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv 

 

LV-1063 

Banka: SEB Banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV88UNLA0050009339203 

Telefons: +371 27999903 

E-pasts: andrejs.jamrovskis@baltcom.lv 

 

 

 

______________________________ 

Irina Starkova 

Valdes priekšsēdētājas p.i. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Andrejs Jamrovskis 

Biznesa klientu struktūrvienības vadītājs 

 

mailto:rpnc@rpnc.lv
mailto:andrejs.jamrovskis@baltcom.lv

