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16320Iepirkums 

“Telekomunikāciju pakalpojumi” 

ID Nr. RPNC/2019/40 

 
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2019/40-5 

Par pakalpojumu sniegšanu publiskajā mobilo sakaru tīklā 

 
   Rīgā, 2019. gada 1. februārī 

                  
SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, vienotās reģistrācijas numurs 50003050931, tālāk tekstā kā LMT, Korporatīvo klientu 
daļas vadītāja Eduarda Kozlovska personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, vienotās reģistrācijas numurs 
50003342481, tālāk tekstā kā KORPORATĪVAIS KLIENTS vai PASŪTĪTĀJS, valdes priekšsēdētājas Ivetas Ķieces, 
valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no 
otras puses,  

katrs atsevišķi tālāk tekstā kā Līdzējs vai abi kopā - Līdzēji, ievērojot KORPORATĪVĀ KLIENTA izsludinātā iepirkuma 
“Telekomunikāciju pakalpojumi” ar id. Nr. RPNC/2019/40. (tālāk tekstā – Iepirkums) nolikuma prasības un to, ka SIA 
“Latvijas Mobilais Telefons” ir uzvarējis iepirkuma 5.daļā “Pakalpojumu sniegšana mobilo sakaru tīklā”, bez maldības, 
spaidiem un viltus noslēdz šādu iepirkuma līgumu, tālāk tekstā kā Līgums: 
 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Līdzēji vienojas par abpusēji izdevīgu sadarbību, pamatojoties uz LMT Līguma ietvaros KORPORATĪVAJAM 
KLIENTAM piešķirtajām iespējām un KORPORATĪVĀ KLIENTA apņemšanos ievērot šī Līguma noteikumus.  

1.2. KORPORATĪVAIS KLIENTS šī Līguma izpratnē ir LMT abonents – juridiska persona vai cits tiesību subjekts 
(izņemot fiziska persona), kas ir noslēdzis šo Līgumu un kuram atbilstoši izvēlētajam LMT pakalpojumu 
klāstam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir piešķirtas Līgumā noteiktās iespējas. 

1.3. Šis Līgums neatceļ un neaizvieto KORPORATĪVĀ KLIENTA (LMT abonenta) noslēgtos līgumus par LMT 
pakalpojumu lietošanu, tālāk tekstā kā Pakalpojumu līgumi, bet gan šī Līguma darbības laikā groza un/vai 
papildina Līdzēju savstarpējās saistības. Jautājumos, kuri nav fiksēti šajā Līgumā, Pakalpojumu līgumi ir un 
paliek Līdzējiem saistoši gan šī Līguma darbības laikā, gan pēc šī Līguma izbeigšanas. 

 
2. Līdzēju saistības  

2.1. LMT apņemas: 

2.1.1. atbilstoši Līguma noteikumiem piešķirt KORPORATĪVAJAM KLIENTAM speciālus tarifus, maksas un 

īpašos nosacījumus, kas noteikti Līguma Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2; 

2.1.2. noteikt šādu LMT kontaktpersonu, ar kuru KORPORATĪVAIS KLIENTS var risināt ar šo Līgumu saistītos 

jautājumus:  

 

Kontaktpersona Tālrunis E-pasta adrese 

Atbalsts ikdienas jautājumos 
un konsultācijas – Vija Ķīkule 

67773725 Vija.Kikule@lmt.lv 

Ar līgumu saistītos jautājumos 
– Armands Štrauss 

29248889 Armands.Strauss@lmt.lv 

  
2.2. KORPORATĪVAIS KLIENTS apņemas: 

2.2.1. ievērot “LMT Pakalpojumu līguma noteikumus”, ciktāl šī Līguma noteikumi nenosaka citādi; 

2.2.2. saglabāt ne mazāk kā 35 (trīsdesmit pieci) aktīvus balss pieslēguma numurus LMT tīklā visā šī Līguma 

darbības laikā; 

2.2.3. noteikt šādu KORPORATĪVĀ KLIENTA kontaktpersonu, ar kuru LMT var risināt ar šo Līgumu saistītos 

jautājumus, un nekavējoties informēt LMT par šīs kontaktpersonas maiņu un/vai izmaiņām tās 

kontaktinformācijā:  

Kontaktpersona: Mārtiņš Logins, 

Tālr.:  29466756, 

E-pasts:  marcis.logins@rpnc.lv; 
2.2.4. nekavējoties rakstiski informēt LMT par to, ka tiek izbeigts KORPORATĪVĀ KLIENTA izdots pilnvarojums 

KORPORATĪVĀ KLIENTA darbiniekam vai citai KORPORATĪVĀ KLIENTA pilnvarotajai personai jebkādu 
darbību veikšanai ar LMT, pretējā gadījumā KORPORATĪVAIS KLIENTS atbild par visiem LMT radītajiem 
zaudējumiem un izdevumiem; 

2.2.5. neizmantot ar šo Līgumu iegūtās iespējas pretēji šī Līguma mērķim un Līgumā ietvertajai Līdzēju gribas 
izpausmei, tajā skaitā, bet ne tikai – neļaut minētās iespējas izmantot trešajām personām; 

2.2.6. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar LMT neizpaust trešajām personām 
pilnīgi vai daļēji šī Līguma saturu, tajā skaitā Līguma Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2, vai citu ar tā izpildi 
saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju, kas kļuvusi 
zināma Līguma izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos 
gadījumus. 
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3. Līguma darbības termiņš un izbeigšana 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Plānotais Līguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) 
mēneši, termiņu skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, nosakot, ka līgums ir spēkā, līdz kopējā summa par 
KORPORATĪVAJAM KLIENTAM sniegtajiem Pakalpojumiem sasniedz 16 320,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs 
simti divdesmit euro, 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējā summā par KORPORATĪVAJAM 
KLIENTAM uz Līguma pamata sniegtajiem pakalpojumiem ietilpst visas ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā 
noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. 

3.2. Līguma Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2 noteikto speciālo tarifu, maksu un īpašo nosacījumu piemērošana 
KORPORATĪVAJAM KLIENTAM tiek nodrošināta 7 (septiņu) darba dienu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās 
brīža. 

3.3. KORPORATĪVAIS KLIENTS un LMT ir tiesīgi vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to otram Līdzējam 
rakstiski vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

3.4. LMT ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu šādos gadījumos: 
3.4.1. KORPORATĪVAIS KLIENTS pārkāpj šo Līgumu un/vai “LMT Pakalpojumu līguma noteikumus”; un/vai 
3.4.2. KORPORATĪVĀ KLIENTA aktīvo balss pieslēgumu numuru skaits LMT tīklā ir mazāks par Līguma 

2.2.2.punktā noteikto kopējo minimālo aktīvo balss pieslēgumu numuru skaitu. 
3.5. Līgums var tikt izbeigts arī abiem Līdzējiem par to vienojoties rakstveidā. 
3.6. Izbeidzoties Līguma darbībai, KORPORATĪVAJAM KLIENTAM ir pienākums izvēlēties kādu no LMT 

piedāvātajiem standarta pieslēguma veidiem, citādi KORPORATĪVAIS KLIENTS pilnvaro LMT izvēlēties tam 
atbilstošāko pieslēguma veidu, ja LMT nebūs iespējams KORPORATĪVAJAM KLIENTAM piemērot tādu 
pieslēguma veidu, kāds KORPORATĪVAJAM KLIENTAM ir piešķirts atbilstoši Līguma noteikumiem. 

 
4. Citi noteikumi 

4.1. Ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē starp Līdzējiem 2018. gada 30. augustā noslēgtais Korporatīvā 
klienta līgums (tālāk tekstā kā KKL), ņemot vērā nosacījumu, ka KKL noteiktie speciālie tarifi un maksas 
KORPORATĪVAJAM KLIENTAM paliek spēkā un tiek piemēroti līdz brīdim, kad tiek nodrošināta šajā Līgumā 
noteikto speciālo tarifu un maksu piemērošana. 

4.2. Rēķinu par norēķinu periodā KORPORATĪVAJAM KLIENTAM sniegtajiem LMT pakalpojumiem LMT sagatavo 
un piegādā KORPORATĪVAJAM KLIENTAM atbilstoši „LMT Pakalpojumu līguma noteikumiem”.  

4.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

4.4. Nekādi strīdi vai domstarpības neatbrīvo Līdzējus no šajā Līgumā paredzēto savstarpējo saistību izpildes. 
Visas domstarpības, kas saistītas ar šo Līgumu, Līdzēji risina pārrunu kārtībā. Ja vienošanos panākt nav 
iespējams, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

4.5. LMT iesniegtais pilnvarojums, ja tas izdots uz noteiktu termiņu, ir uzskatāms par spēkā esošu līdz minētā 
termiņa beigām, ja vien KORPORATĪVAIS KLIENTS nav atsaucis šo pilnvarojumu pirms šī termiņa beigām, 
par to rakstiski paziņojot LMT. Pilnvarojuma atsaukšanas gadījumā pilnvarojums uzskatāms par spēkā 
neesošu no brīža, kad KORPORATĪVAIS KLIENTS par šī pilnvarojuma atsaukšanu ir rakstiski paziņojis LMT, 
ievērojot Līguma 2.2.4.punkta noteikumus. LMT iesniegtais pilnvarojums, ja tas izdots uz nenoteiktu termiņu, 
ir uzskatāms par spēkā esošu līdz brīdim, kad KORPORATĪVAIS KLIENTS šo pilnvarojumu ir atsaucis un 
saskaņā ar Līguma 2.2.4.punktu rakstiski paziņojis par to LMT. KORPORATĪVAJAM KLIENTAM ir pienākums 
rakstiski paziņot LMT par pilnvarojuma atsaukšanu arī gadījumā, ja pilnvarojuma atsaukums ir publicēts oficiālā 
laikrakstā. Šāda paziņošanas kārtība ir piemērojama arī jebkurā citā pilnvarojuma izbeigšanas gadījumā. 

4.6. KORPORATĪVAIS KLIENTS izmanto LMT sniegtos viesabonēšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu 
KORPORATĪVĀ KLIENTA komercinformācijas aizsardzību un nemainīgu pakalpojumu kvalitāti ārvalstīs.  

4.7. Izmaiņas izvēlētajā LMT pakalpojumu klāstā un to izmantošanas nosacījumos KORPORATĪVAIS KLIENTS 
veic pakalpojumu aprakstos noteiktajā kārtībā, sazinoties ar atbildīgo LMT kontaktpersonu. 

4.8. Par izmaiņām, kas saistītas ar LMT pakalpojumu sniegšanu, LMT informē KORPORATĪVO KLIENTU pa pastu, 
telefoniski vai elektroniskā veidā uz KORPORATĪVĀ KLIENTA kontaktpersonas e-pasta adresi. 

4.9. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti, lai teksts būtu vieglāk pārskatāms, un tie nav izmantojami Līguma 
interpretēšanai. 

4.10. 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. 

4.11. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā un ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst 
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.12. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram kā neatņemama 
Līguma sastāvdaļa tiek pievienots Pielikums Nr.1 („Tarifi un maksas”) un Pielikums Nr.2 (“Tehniskā 
specifikācija”). Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un katrs no Līdzējiem saņem pa 
vienam Līguma eksemplāram. 

 
5. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

LMT: 
SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 
Adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 
Reģ.: Nr. 50003050931 

KORPORATĪVAIS KLIENTS:  
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 
Reģ.: Nr. 50003342481 
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Banka: “Swedbank” AS filiāle “Matīss” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV21HABA0001408032543 
 
 
_____________________________ 
Eduards Kozlovskis 
Korporatīvo klientu daļas vadītājs 
 
 

Banka: LUMINOR Bank AS 
Kods: NDEALV2X 
Konts: LV57NDEA0000082489490 
 
 
_____________________________ 
Iveta Ķiece 
Valdes priekšsēdētāja  
 
_____________________________ 
Irina Starkova 
Valdes locekle  
 
_____________________________ 
Imants Rezebergs 
Valdes loceklis  
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Pielikums Nr.1 

Iepirkuma līgumam Nr. RPNC/2019/40-5 
 

 

Tarifi un maksas  

 
Līguma darbības laikā KORPORATĪVAJAM KLIENTAM tiek noteikti šādi speciālie tarifi, maksas un īpašie nosacījumi: 

Nr. Pakalpojums Cena, EUR bez PVN 

Balss pieslēgums “A” 
Tarifu plāns ar fiksētu mēneša maksu un neierobežotām sarunām un īsziņām uz operatoru tīkliem Latvijā 

Sarunu pamata tarifi Latvijā (par 1 minūti)  

1 Savstarpējie zvani (starp Pasūtītāja mobilajiem pieslēgumiem) 0.00 

2 
Zvani uz visiem Latvijas tīkliem, izņemot zvanus uz paaugstinātas maksas 
numuriem 

0.00 

3 Zvani uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm 0.00 

Īsziņu tarifs Latvijā (par 1 īsziņu)  

4 Savstarpējās īsziņas (starp Pasūtītāja mobilajiem pieslēgumiem) 0.00 

5 
Uz visiem Latvijas un ārvalstu tīkliem, izņemot īsziņām uz paaugstinātas maksas 
numuriem 

0.00 

Maksa par zvaniem, īsziņām viesabonēšanas režīmā (par 1 minūti, īsziņu)  

6 Maksa par izejošajiem zvaniem viesabonēšanā Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs 0.00 

7 
Maksa par ienākošajiem zvaniem viesabonēšanā Eiropas Ekonomiskās Zonas 
valstīs 

0.00 

8 Maksa par izejošajām īsziņām viesabonēšanā Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs 0.00 

Datu pārraides mēneša maksa (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos)  

9 maksa par datu pārraidi telefonā (vismaz 500 MB bez ātruma ierobežojuma)* 0.00 

10 maksa par datu pārraidi telefonā (vismaz 2 GB bez ātruma ierobežojuma)* 3.98 

11 
maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi telefonā (bez ātruma 
ierobežojuma)* 

5.98 

Mēneša maksa (1 pieslēgumam)  

12 Pieslēguma A abonēšanas maksa (mēnesī) 6.00 

Balss pieslēgums “B” 
Tarifu plāns ar norēķinu par mēneša laikā faktiski veiktajām sarunām un īsziņām 

Sarunu pamata tarifi Latvijā (par 1 minūti)  

13 Savstarpējie zvani (starp Pasūtītāja mobilajiem pieslēgumiem) 0.00 

14 
Zvani uz visiem Latvijas tīkliem, izņemot zvanus uz paaugstinātas maksas 
numuriem 

0.02 

15 Zvani uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm 0.02 

Īsziņu tarifs Latvijā (par 1 īsziņu)  

16 Savstarpējās īsziņas (starp Pasūtītāja mobilajiem pieslēgumiem) 0.00 

17 
Uz visiem Latvijas un ārvalstu tīkliem, izņemot īsziņām uz paaugstinātas maksas 
numuriem 

0.02 

Datu pārraides mēneša maksa (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos)  

18 maksa par datu pārraidi telefonā (vismaz 500 MB bez ātruma ierobežojuma)* 1.98 

19 maksa par datu pārraidi telefonā (vismaz 2 GB bez ātruma ierobežojuma)* 3.98 

20 
maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi telefonā (bez ātruma 
ierobežojuma)* 

8.98 

Balss pieslēguma B mēneša maksa (1 pieslēgumam)  

21 Pieslēguma B abonēšanas maksa (mēnesī) 0.00 

Balss pieslēgumu A un B papildpakalpojuma maksas (1 pieslēgumam)  

22 Numura noteicēja abonēšanas maksa (mēnesī) 0.00 

23 Līdzsavienojums un konferences zvans (mēnesī) 0.00 

24 Autoatbildētājs (mēnesī) 0.00 

25 Maksa par papildpakalpojumu maiņu (pieslēgšana, atslēgšana) 0.00 

26 
Veikto zvanu un citu mobilo pakalpojumu detalizēts izraksts (izsaukto numuru 
saraksts, sarunu ilgums utt.)   

0.00 

27 SIM kartes maiņa 0.00 
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Datu pārraides mēneša maksa (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos)   

28 
Maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi ar datu iekārtu, 
LMT tīklā (vismaz 10 GB) 

3.00 

29 
Maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi ar datu iekārtu, 
LMT tīklā (bez ātruma ierobežojuma) 

10.00 

Fiksēto pieslēgumu mēneša maksa (1 pieslēgumam un iekļaujot tālruņa aparātu un 
numura noteicēju)  

 

30 Ar neierobežotu iekšzemes zvanu minūšu skaitu 5.00 

31 Ar ierobežotu iekšzemes zvanu minūšu (vismaz 200) skaitu 2.50 

 
 
LMT: 
 
 
 
_____________________________ 
Eduards Kozlovskis 
Korporatīvo klientu daļas vadītājs 

 

 


