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PAKALPOJUMA LĪGUMS  
iepirkuma procedūras DPD 2018/18 1.daļai 

 

 

Daugavpilī          Datums skat ms laika zīmog  

 

Daugavpils pilsētas dome, reģistr cijas Nr. 90000077325, Daugavpils pilsētas domes 
_______________________ person , kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 
2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta 

pamata, t l k tekst  Pasūtīt js, no vienas puses, un SIA “GR VAS POLIKL NIKA”, reģistr cijas 
Nr.41503015297, juridisk  adrese: Liel  iela 42, Daugavpils, t s valdes locekļa Andra Pļaskotas 

person , kas rīkojas uz Statūtu pamata, t l k tekst  Pieg d t js, no otras puses, abi kop  un katrs 
atsevišķi t l k tekst  saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma procedūras DPD 2018/18 komisijas 

2018.gada 8.jūnija lēmumu projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros, noslēdz š du Līgumu: 

1. L guma priekšmets un summa 

1.1. Pasūtīt js uzdod, bet Pieg d t js apņemas nodrošin t pakalpojumu “Informat vā pasākuma 
organizēšana iedz votāju izgl tošanai par vesel gu dz vesveidu un slim bu profilaksi”, saskaņ  ar 
Pretendenta iesniegto pied v jumu (iesniegts EIS elektroniski) (turpm k – Pakalpojums). 

1.2. Uzs kt pakalpojuma sniegšanu ne vēl k kā 7 (septiņu) dienu laikā no pasūt tāja elektroniskā 
piepras juma saņemšanas, atbilstoši termiņiem, kas ir noteikti tehniskaj  specifik cij  (1.pielikums) 
un iesniegtaj  pied v jum  konkursam DPD 2018/18. 

1.3. Pasūtīt js Līgum  noteiktaj  k rtīb  samaks  Pieg d t jam par sniegto Pakalpojumu. Līguma 
summa bez PVN ir EUR 9216,00 (deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit euro un nulle centi). 

1.4. Vienas stundas izmaksas bez PVN ir EUR 72,00 ( septiņdesmit divi euro un nulle centi). 

2. L guma darb bas termiņš  

2.1. Līgums st jas spēk  ar t  abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēk  līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 

2.2. Līgum  paredzēto pakalpojumu sniegšanas laiks var tikt p rskatīts pamatojoties uz pakalpojumu 
efektivit tes izvērtējumu. 

2.3. Pasūtīt js ne ret k k  reizi gad  izvērtē Līguma 1.1. punkt  minēto pakalpojumu efektivit ti un 
vienojas ar Pieg d t ju par pakalpojuma sniegšanas turpin šanu vai izbeigšanu. 

2.4. Pakalpojumu izvērtēšanas kritērijs ir pakalpojumu apmeklētība. Ja apmeklējums nep rsniedz  30 
% no vidēji pl not  apmeklēt ju skaita, Pasūtīt jam  ir tiesības izvērtēt t  lietderīgumu un pieņemt 
lēmumu saskaņ  ar 2.3.punktu.  

3. Pušu pienākumi un ties bas 

3.1. Pasūt tāja pienākumi: 
3.1.1. nodrošin t Pieg d t ju ar inform ciju, kas nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai; 
3.1.2. ievērot Līgum  noteikto norēķinu k rtību; 
3.1.3. nodrošin t Pieg d t jam vismaz divus informatīvos materi lus (Plak tus), pirms aktivit šu 
uzs kšanas, ar Pasūtīt ja un Eiropas Savienības atpazīstamības zīmēm, kurus Pieg d t jam 
j izvieto katr   īstenotaj  aktivit tē; 
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3.1.4. nekavējoties informēt Pieg d t ju, par iespējamo Līguma nepagarin šanu, ja rodas apst kļi, 
kas par to liecin tu. 

3.2. Pasūt tāja ties bas: 
3.2.1. kontrolēt Pakalpojuma izpildi atbilstoši noslēgtajam Līgumam, taj  skait  ierodoties 
Pakalpojuma izpildes viet ;  
3.2.2. pirms norēķinu dokumentu saņemšanas, elektroniski (Microsoft Excel form t  Pasūtīt ja 
izveidot  datu b zē) saņemt inform ciju par Pieg d t ja veikto dalībnieku aptauju rezult tiem, k  
arī saņemt visu aizpildīto anketu oriģin lus; 
3.2.3. sniegt Pieg d t jam nor dījumus par Pakalpojuma sniegšanu pirms Pakalpojuma sniegšanas 
un t  sniegšanas laik ; 
3.2.4. piecu darba dienu laik  no Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta saņemšanas, ja pie 
Pakalpojuma pieņemšanas atkl jas Pakalpojuma nepien cīga izpilde (daļēja izpilde, nepien cīga 
kvalit te, izpildes neatbilstība Līguma noteikumiem), pakalpojuma daļēja izpilde vai neizpilde tiek 
noformēta ar aktu, ko sast da Pasūtīt ja pilnvarota persona un kas kop  ar pretenziju tiek nosūtīta 
Pieg d t jam.   

3.2.5. neapmaks t nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu; 
3.2.6. atk pties no Līguma rēj  normatīvaj  akt  vai šaj  Līgum  noteiktajos gadījumos. 

3.3. Piegādātāja pienākumi: 
3.3.1. sniegt Pakalpojumu atbilstoši normatīvajos aktos, iepirkuma nolikum , tehniskaj  
pied v jum  un Līgum  noteiktaj m prasīb m, ievērojot Līguma 1.2.punkt  nor dīto termiņu, 
apjomu un nodrošinot Pakalpojuma kvalit ti; 
3.3.2. nodrošin t Pakalpojumam nepieciešamos materi lus un aprīkojumu, izņemot to materi lu 
un aprīkojumu, kuru nodrošina Pasūtīt js. 
3.3.3. 10 (desmit) darbdienu laik  pēc Līguma st šan s spēk  saskaņojot ar Pasūtīt ju, sniegt tam 
inform ciju par gaid majiem Pakalpojuma īstenošanas pas kumiem, to norises viet m un laikiem 
(grafiku), nosūtot to elektroniski atbildīgajam Pasūtīt ja speci listam uz Līguma 8.6.punkt  
nor dīto e-pastu, nodarbību grafiku; 
3.3.4. nodot sniegtus Pakalpojumus ar pieņemšanas-nodošanas aktu (turpm k – Akts), kop  ar 
Aktu iesniegt Pasūtīt jam Darba atskaiti par īstenoto Pakalpojumu (turpm k – Atskaites). 

Pasūtīt js piecu darbdienu laik  no Pieg d t ja iesniegt  Akta un Atskaišu saņemšanas veic 
iepriekš minēto dokumentu atbilstības Līguma nosacījumiem izvērtēšanu, pieņem tos, paraksta un 
informē par to Pieg d t ju, nosūtot elektronisku vēstuli Līguma 8.7.punkt  minētajam Pieg d t ja 
p rst vim; 
3.3.5. nodrošin t Pakalpojuma norises koordinēšanu, ikvien  publik cij  nor dot inform ciju, ka 
Pakalpojums noris Eiropas Soci l  fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101  “Veselības veicin šanas un 
slimību profilakses pas kumi Daugavpils pilsētas pašvaldīb ” ietvaros un izvieto Eiropas Soci l  
fonda logo ansambli; 

3.3.6. veikt Pakalpojuma dalībnieku aptaujas un pirms norēķinu dokumentu sniegšanas 
Pasūtīt jam, elektroniski (Microsoft Excel form t ) iesniegt apkopotu aptauju inform ciju, nosūtot 
to uz Pasūtīt ja nor dīto interneta vietni, k  arī iesniegt Pasūtīt jam visu aizpildīto anketu 
oriģin lus; 
3.3.7. nepilngadīgu Pakalpojuma dalībnieku viet  anketas aizpilda viņu vec ki vai persona, kura 
iecelta vai apstiprin ta Civillikum  noteiktaj  k rtīb , lai nodrošin tu bērna tiesību un interešu 
aizsardzību;  
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3.3.8. gadījumos, kad Pakalpojuma sniegšanas laik  dalībnieks atsak s aizpildīt anketu, 
Pieg d t js nedrīkst liegt šim cilvēkam vai viņa bērniem Pakalpojumu; 
3.3.9. pieg d t jam ir pien kums veikt personas datu apstr di saskaņ  ar  Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma prasīb m; 
3.3.10. nodrošin t, ka katr  Pakalpojuma sniegšanas viet  un laik  ir Pasūtīt ja 3.1.3. apakšpunkt  
minētais izsniegtais informatīvais materi ls (plak ts) un/vai cits redzam  viet  izvietots 
informatīvs materi ls, kur  būtu redzams projekta Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/101, pilnais nosaukums, 

Pasūtīt ja un Eiropas Soci l  fonda logo ansamblis, k  arī Pasūtīt ja kontaktinform cija (šo 
inform ciju Pasūtīt js sniedz Pieg d t jam pēc t  pieprasījuma); 
3.3.11. ja Pakalpojuma nodrošin šanas viet /laik  nav iespējams stacion ri izvietot 3.3.10. punkt  
minētos informatīvos materi lus, Pieg d t ja pien kums ir attiecīgo inform ciju uzdruk t vai 
piespraust pie Pakalpojuma nodrošin šanas vadīt ja apģērba vai rast citu risin jumu, lai attiecīg  
inform cija būtu redzama visiem Pakalpojuma aktivit tes dalībniekiem; 
3.3.12. nodrošin t brīvu pieeju Pakalpojuma īstenošanas aktivit tēm Pasūtīt ja un CFLA (Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra) p rst vjiem p rbaužu veikšanai; 
3.3.13. pirms jebk das publicit tes masu medijos sazin ties ar Daugavpils pilsētas domes 
Attīstības departamenta projektu nodaļas projekta vadīt ju Santu Upīti, t lr.65476065, e-pasts: 

santa.upite@daugavpils.lv; 

3.3.14. ne vēl k k  vienu nedēļu pirms Pakalpojuma sniegšanas informēt Pasūtīt ju par apst kļiem, 
kuru dēļ ir apgrūtin ta vai neiespējama Pakalpojuma nodrošin šana piln  apjom ; 
3.3.15. nepieciešamības gadījum  nomainīt Pakalpojuma sniegšan  iesaistīto speci listu pret t das 
pašas kvalifik cijas un pieredzes speci listu, saskaņojot to ar Pasūtīt ju; 
3.3.16.  veikt foto fiks cijas atbilstoši tehnisk s specifik cijas prasīb m. 

3.4. Piegādātāja ties bas: 
3.4.1. pieprasīt un saņemt ar Pakalpojuma sniegšanu saistītus nor dījumus un inform ciju; 
3.4.2. saņemt pilnīgu un savlaicīgu samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu Pakalpojumu; 
3.4.3. piesaistīt Pasūtīt ja akceptētus Apakšuzņēmējus šī Līguma izpildei; 
3.4.4. nodot Līguma izpildei nepieciešamo inform ciju ar Pasūtīt ju saskaņotam apakšuzņēmējam; 
3.4.5.  aprēķin t, piest dīt un saņemt no Pasūtīt ja līgumsodu saskaņ  ar šī Līguma nosacījumiem; 
3.4.6. saskaņojot to ar Pasūtīt ju, nepieciešamības gadījum  nomainīt pakalpojuma sniegšan  
iesaistīto speci listu pret t das pašas kvalifik cijas un pieredzes speci listu, k ds nor dīts 
iepirkuma procedūras DPD 2018/18 nolikum . 

4. Norēķinu kārt ba 

4.1. Pieg d t js iesniedz Pasūtītajam rēķinu ne biež k k  1 (vienu) reizi mēnesī. 

4.2. Pieg d t js iesniedz Pasūtītajam rēķinu apmaksai pēc Līguma 3.3.4.punkt  minēto dokumentu 
saņemšanas. 

4.3. Pasūtīt js trīs darba dienu laik  no Pieg d t ja iesniegt   rēķina saņemšanas veic minēt  rēķina 
atbilstības Līguma nosacījumiem izvērtēšanu. Gadījum , ja Pasūtīt js konstatē neatbilstību Līguma 
noteikumiem, Pasūtīt js noraida iesniegtos dokumentus un informē par to Pieg d t ju, nosūtot 
elektronisku vēstuli Līguma 8.7. punkt  minētajam Pieg d t ja p rst vim.   

mailto:santa.upite@daugavpils.lv
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4.4. Pieg d t jam ir pien kums trīs darba dienu laik  veikt labojumus un iesniegt atk rtoti Līgumam 
atbilstošu un pareizi aizpildītu rēķinu. 

4.5. Puses vienojas, ka pareizi aizpildīt  iesniegt  rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) darbdienu 
laik  no dienas, kad Pieg d t js iesniedzis Pasūtīt jam rēķinu. 

4.6. Ja Pieg d t js ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, 
Pasūtīt js š du rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

4.7. Pieg d t jam ir pien kums iesniegt atk rtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 
rēķinu. Š d  situ cij  rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pieg d t js ir iesniedzis atk rtoto 
rēķinu. Iesniedzot rēķinu, Pieg d t jam ir pien kums taj  nor dīt, ka pakalpojums ir sniegts Eiropas 
Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicin šanas un slimību profilakses 
pas kumi Daugavpils pilsētas pašvaldīb ” īstenošanas ietvaros.  

5. Pušu atbild ba un L guma laušana 

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 
Puses vai t s darbinieku, k  arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības 
vai bezdarbības, k  arī aiz rupjas neuzmanības un ļaun  nolūk  izdarīto darbību vai nolaidības rezult t . 

5.2. Gadījum , ja Pasūtīt js nav iesniedzis rakstisku pretenziju par nekvalitatīvi sniegto Pakalpojumu, 
tas atzīst, ka Pakalpojums veikts saskaņ  ar Pušu vienošanos, teicam  kvalit tē un ievērojot termiņus. 

5.3.  Ja Pasūtīt js nesamaks  Pieg d t jam par saņemto Pakalpojumu Līgum  noteiktaj  termiņ , 
Pasūtīt js maks  Pieg d t jam līgumsodu 0,5% apmēr  no attiecīg  rēķina summas par katru nokavēto 
darba dienu, nep rsniedzot 10%  no Līguma summas. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

5.5. Ja Pieg d t js nesniedz Pakalpojumu Līgum  noteiktaj  termiņ  un apjom , un/vai nepilda Līguma 
noteikt s saistības, Pasūtīt jam ir tiesības pieprasīt no Pieg d t ja līgumsodu 0,5% apmēr  no kopēj s 
Līguma summas par katru nokavēto dienu, nep rsniedzot 10% no kopēj s līguma summas, vai 
gadījum , ja Pieg d t js pēc Līguma noslēgšanas atsak s sniegt Pakalpojumu – vienreizēju līgumsodu 
100 EUR (viens simts euro), k  arī atlīdzina visus t dēj di Pasūtīt jam nodarītos zaudējumus. 

5.6. Pasūtīt jam ir tiesības uz laiku apturēt Līguma izpildi vai vienpusēji atk pties no t , ja k rtēj  
Projekta budžeta gada ietvaros Līgum  minēt  Pakalpojuma apmaksai Pasūtīt jam nav piešķirti finanšu 
resursi vai tie ir piešķirti nepietiekoši. Lai apturētu Līguma izpildi vai vienpusēji no t  atk ptos, 
Pasūtīt js nosūta Pieg d t jam rakstisku paziņojumu. 

5.7. Pasūtīt jam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu ar Pieg d t ju, par to rakstveid  paziņojot 

Pieg d t jam piecas darba dienas iepriekš, ja: 

5.7.1. Pieg d t js p rk pj Līguma 3.3.punkt  noteikt s saistības; 
5.7.2.Pieg d t js Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laik  sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 
ziņas vai apliecin jumus; 
5.7.3. ir pasludin ts Pieg d t ja maks tnespējas process vai iest jas citi apst kļi, kas liedz vai liegs 
Pieg d t jam turpin t Līguma izpildi saskaņ  ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 
Pasūtīt ja tiesības, kuras izriet no Līguma. 

5.8. Pasūtīt js var nekavējoties lauzt Līgumu, ja Pieg d t js ir patvaļīgi p rtraucis Līguma izpildi un 
Pieg d t js maks  līgumsodu 10% apmēr  no līguma summas. 
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5.9. Pieg d t jam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveid  informējot Pasūtīt ju 2 (divas) 
nedēļas iepriekš, ja Pasūtīt js kavē maks jumus par sniegto Pakalpojumu vair k k  30 dienas.  

6. L guma groz jumi 

6.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus, veikt sekojoša satura un 
apjoma grozījumus sekojošos gadījumos: 

6.1.1. pēc nepieciešamības mainīt Pakalpojuma sniegšanas laiku;  
6.1.2. pēc nepieciešamības mainīt Pakalpojuma sniegšanas vietu vai noteikt papildus 
Pakalpojuma sniegšanas vietu;  
6.1.3. ņemot vēr  Pasūtīt ja finansi l s iespējas, noteikt papildus vai samazin t kopējo 

Pakalpojuma sniegšanas apjomu līdz 25%, nemainot vienas vienības izmaksas; 
6.1.4. gadījum , ja 6.1.3.apakšpunkt  minētaj  gadījum  tiek grozīts Līgums un tiek noteikts 
papildus kopējais Pakalpojuma sniegšanas apjoms, ņemot vēr  Pasūtīt ja finansi l s iespējas, var 
tikt palielin ta kopēj  līgumcena līdz 25%. 
6.1.5. ņemot vēr , ka pakalpojuma efektivit tes izvērtēšanas kritērijs ir pakalpojuma 
apmeklētība, ja apmeklējums nep rsniedz 30% no vidēji pl not  apmeklēt ju skaita, Pasūtīt jam 
ir tiesības izvērtēt pakalpojuma lietderīgumu un pieņemt lēmumu par pakalpojuma sniegšanas 
izbeigšanu. 

6.2. Visiem Līguma grozījumiem j atbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta prasīb m. 

6.3. Grozījumus Līgum  veic, fiksējot tos rakstisk  vienošan s, kuras paraksta Pušu pilnvaroti p rst vji. 
Papildus vienošan s ir uzskat mas par Līguma neatņemam m sast vdaļ m. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu saistību nepildīšanu, ja š da neizpilde ir notikusi 
nep rvaramas varas (force majeure) iest šan s rezult t . Par minētajiem apst kļiem uzskat mi: 
ugunsgrēki, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība vai t s draudi, streiki, blok des, valsts 
institūciju akti un darbības, kas būtiski izmaina Pušu saimniecisk s darbības nosacījumus, t  ka t l ka 
darbība kļūst neiespējama, vai nes tikai zaudējumus, k  arī citi no Pusēm neatkarīgi apst kļi. 

7.2. Puses līgumsaistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī puse pier da, ka neizpildīšanas cēlonis ir 
bijis Līguma 7.1.punkt  minētais šķērslis, kuru t  nevarēja kontrolēt, un nevarēja sapr tīgi sagaidīt, lai 
šī puse paredzētu šķēršļa rašanos Līguma noslēgšanas brīdī vai izvairītos no šķēršļa, vai p rvarētu t  
sekas. Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpildīšana ir attaisnota tikai uz sapr tīgu laiku, kas noteikts, 

ņemot vēr  šķēršļa ietekmi uz Līguma izpildīšanu. 

7.3.Puse, kas nokļuvusi nep rvaramas varas apst kļos, nekavējoties rakstveid  informē par to otru Pusi. 

7.4.Ja nep rvaramas varas apst kļi turpin s ilg k k  trīs mēnešus, katra Puse ir tiesīga atk pties no 

Līguma. 

 

8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Visas domstarpības, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju p rrunu ceļ . Ja domstarpības 
nav iespējams risin t p rrun s, t s tiek risin tas Latvijas Republikas ties  Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktaj  k rtīb . 
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Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā 
pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
 

8.2. Gadījumos, kuri nav atrun ti Līgum , Puses rīkojas saskaņ  ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 

8.3. Puses nav tiesīgas nodot to rīcīb  non kušo un ar Līguma izpildi saistīto inform ciju trešaj m 
person m, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. 

8.4. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs par Līguma izpildei saņemt s inform cijas pareizu apstr di un 
neizpaušanu ar Līgumu  nesaistīt m person m.  

8.5.Uz Apakšuzņēmēju, kas veic fizisku personu datu apstr di, attiecas Fizisku personu datu 
aizsardzības likuma prasības. 

8.6. Līguma izpildes uzraudzību Pasūtīt ja interesēs veic Pasūtīt ja - Daugavpils pilsētas domes 
Attīstības departamenta projektu nodaļas projekta vadīt ja Santa Upīte, t lr.65476065, e-pasts: 

santa.upite@daugavpils.lv.  

8.7. Līguma izpildes uzraudzību Pieg d t ja interesēs veic Pieg d t ja valdes loceklis Andris Pļaskota, 
65425621, Mobil  t lruņa numurs: 26202089, grivas.poliklinika@inbox.lv. 

8.8. Mainoties person m, kuras veic Līguma uzraudzību, pušu rekvizītiem, bankas kontiem vai citai 
būtiskai inform cijai, kura var ietekmēt Līguma izpildi, Puses par to rakstveid  viena otru informē divu 
darba dienu laik . 

8.9. Līgums sast dīts un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu valsts valod  divos eksempl ros uz 
6 (seš m) lap m, ar 1 (vienu) pielikumu – tehnisko specifik ciju. Katrai Pusei ir viens elektronisks 
Līguma oriģin leksempl rs. 

 

9.Pušu juridiskās adreses, rekviz ti un paraksti 

Pasūt tājs: Piegādātājs: 
Daugavpils pilsētas dome 

reģ.Nr.LV 90000077325  

K.Valdem ra iela 1,  
Daugavpils, LV-5401 

Banka Valsts kase 

Konts: Nr.LV90TREL9802354050000 

Kods: TRELLV22 

 

Daugavpils pilsētas domes _______________ 

 

SIA “GR VAS POLIKL NIKA” 

reģ.Nr.41503015297 

Liel  iela 42, Daugavpils, LV-5418 

T lr.29179829 

Banka: SEB BANKA 

Kods: UNLALV2X 

Konta Nr.: LV03UNLA0005000609547 

e-pasts: grivas.poliklinika@inbox.lv  

 

Valdes loceklis                         A.Pļaskota 
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