Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr.
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr.
LĪGUMS
Par tiesībām sniegt pirmo palīdzību pasākumos, kuros medicīnisko palīdzību nodrošina
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Rīga,
2016. gada 5. augustā
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tā
direktores Sarmītes Villeres personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
nolikums” un pamatojoties uz Veselības ministrijas 2016.gada 2.februāra rīkojumu Nr.1304/32, no vienas puses, un
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, turpmāk tekstā -Izpildītājs, tās
ģenerālsekretāra Ulda Līkopa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras Puses, abi
kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse/-s, saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām sniegt
pirmo palīdzību publiskajos pasākumos, kuros medicīnisko palīdzību nodrošina Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests”, turpmāk tekstā- Iepirkums, (iepirkuma identifikācijas Nr.
NMPD 2016/36) rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar pirmās palīdzības,
turpmāk – PP, sniegšanu, turpmāk– Pakalpojums, publiskos pasākumos, turpmāk– Pasākumi,
kuros medicīnisko palīdzību sniedz Pasūtītājs, atbilstoši Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajam
Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (Līguma
2.pielikums) un Pasūtītāja vajadzībām.

2. Kopējā līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 41 999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – PVN.
2.2. Detalizētas Pakalpojuma cenas norādītas Līguma 2.pielikumā.
2.3. Līguma 2.pielikumā norādītajā Pakalpojuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas
ar Līguma 1.pielikumā noteikto prasību un Līguma saistību izpildi, tajā skaitā nodokļi
(izņemot PVN) un nodevas, u.c. izmaksas. Pakalpojums netiek aplikts ar PVN.
2.4. Līguma 2.pielikumā norādītās Pakalpojuma cenas netiek paaugstinātas Līguma darbības
laikā. Iespējama inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu
cenas paaugstināšanai.
2.5. Samaksu par Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem
Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu (Līguma 9.punkts) 45
(četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no rēķina- pavadzīmes saņemšanas dienas Pasūtītāja
grāmatvedībā.
2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.7. Izrakstot rēķinu- pavadzīmi, Izpildītājs tajā norāda iepirkuma nosaukumu, iepirkuma
identifikācijas numuru, Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, cenu, rēķina pilnas apmaksas
datumu un rēķinā atšifrē sniegtos Pakalpojumus (Pakalpojumu sniegšanas datumu, personu
skaitu postenī un Pakalpojuma nodrošināšanas ilgumu).
2.8. Pakalpojuma izpildes faktu atbilstoši Līguma un tā pielikumu prasībām apliecina Pušu
pārstāvju parakstīta Pakalpojuma pavadzīme-rēķins.
1

2.9.Līguma 2.7. punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs
neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šī
Līguma 4.2.10. punkta nosacījumi.
3.Pakalpojuma sniegšanas kārtība
3.1. Pakalpojumu ir tiesīga pieteikt Līguma 8.11.1.punktā norādītā pasūtītāja kontaktpersona.
3.2. Pasūtītāja kontaktpersona vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms publiska pasākuma
norises dienas piesaka to Izpildītājam, Līguma 8.11.2.punktā norādītajai Izpildītāja
kontaktpersonai nosūtot e-pastu. E-pastā norāda Pakalpojumu sniegšanas datumu, vietu,
nepieciešamo personu skaitu postenī un plānoto Pakalpojuma nodrošināšanas ilgumu.
4. Pušu saistības un atbildība
4.1. Pasūtītāja tiesības, saistības un atbildība:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar visu informāciju, kas nepieciešama šī
Līguma izpildei un dot Izpildītājam saistošus norādījumus saistībā ar Līguma izpildi;
4.1.3. Savlaicīgi sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju par izmaiņām tam dotajos
uzdevumos PP nodrošināšanā Pasākumos;
4.1.4. Nodrošināt Izpildītāja personālu ar papildus sakaru līdzekļiem – portatīvajām
radiostacijām;
4.1.5. Nodrošināt Izpildītāja personāla ēdināšanu Valsts nozīmes pasākumos, ja dežūras laiks
PP postenī pārsniedz 8 (astoņas) stundas un ilgst vismaz 3 (trīs) un vairāk dienas pēc kārtas.
4.1.6. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā brīdī izmainīt dežūru grafiku un posteņu skaitu. Par
izmaiņām dežūru grafikā un posteņu skaitā (Līguma 1.pielikums) Pasūtītājs informē
Izpildītāju ne vēlāk kā 5 (piecas) stundas iepriekš;
4.1.7. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumiem šajā Līgumā noteiktajā termiņā
un kārtībā.
4.1.8. Par Pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot
līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nesniegtā vai neatbilstoši
sniegtā Pakalpojuma summas par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no samaksas par nesniegto vai neatbilstoši sniegto Pakalpojumu.
4.1.9. Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par izpildīto
Pakalpojumu, rakstiski par to informējot Izpildītāju.
4.1.10. Ja Pakalpojums tiek veikts nekvalitatīvi vai tas neatbilst Līguma nosacījumiem,
Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt un neapmaksāt Pakalpojumu, līdz Pasūtītājs novērš
Pakalpojuma trūkumus.
4.1.11. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma
izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.
4.2.Izpildītāja tiesības, saistības un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā un
kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies Līguma neievērošanas vai
nepienācīgas izpildes rezultātā.
4.2.3. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas kavē vai apgrūtina
Pakalpojuma sniegšanu.
4.2.4. Izpildītājs apņemas novērst Pakalpojuma neatbilstību Līguma prasībām.
4.2.5. Pēc Pasūtītāja iniciatīvas noteiktā laikā nosūtīt Izpildītāja atbildīgo personālu uz
instruktāžu;
4.2.6. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar sertificētu personālu un garantē, ka personālam ir
nepieciešamā kvalifikācija un prasmes PP sniegšanai;
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4.2.7. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 4.2.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs par
ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā
no Līguma kopējās summas (Līguma 2.1. punkts).
4.2.8. Veikt PP nodrošināšanu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, PP nodrošināšanas vietās
izvietojot PP posteņus 2 (divu) līdz 4 (četru) darbinieku sastāvā, aprīkotus ar PP sniedzējiem
katrā postenī un nokomplektētu PP somu, nodrošināt katru PP sniedzēju ar speciālām
atpazīšanas zīmēm;
4.2.9. Pasākumu laikā visas PP posteņu ārstniecības personas strādā tiešā Pasākumu atbildīgā
medicīniskās palīdzības nodrošināšanas koordinatora – Vadības ārsta pakļautībā atbilstoši
Pasākumu medicīniskās palīdzības nodrošināšanas plānam.
4.2.10. PP posteņu personāls nozīmēto darba izpildes vietu drīkst atstāt tikai ar Pasūtītāja
pārstāvja atļauju;
4.2.11. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.5.punktā norādītajā termiņā,
tad Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
Ieturamā līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti) no termiņā
nesamaksātas summas.
4.2.12. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām
nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kā arī atlīdzina visus izdevumus,
zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā
radušies Pasūtītājam un/vai trešajām personām.
4.2.13. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju un
veikt visus nepieciešamos pasākumus informācijas, ko Izpildītājs ieguvis no Pasūtītāja
Līguma izpildes gaitā, neizpaušanai, izņemot, ja to pieprasa valsts institūcijas, kurām saskaņā
ar likumu ir tiesības prasīt šādu informāciju.
4.2.14. Izpildītājam ir pienākums apstrādāt fizisko personu datus tikai atbilstoši savai
kompetencei un tikai to mērķu realizācijai, kurus noteicis Pasūtītājs, saglabāt un nelikumīgi
neizpaust fizisko personu datus arī pēc Pakalpojuma izpildes.
4.2.15. Izpildītājs nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus trešajai personai, tai skaitā
apakšuzņēmējam, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
4.2.16. Izpildītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums
Iepirkumā.
4.2.17. Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam Pakalpojuma pasūtīšanai Izpildītāja Līguma 8.11.2
punktā norādīto e-pasta adresi.
4.3. Katra Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.4. Pusēm piemērojamais līgumsoda apmērs nevar būt lielāks par 10% no Līguma kopējās
summas.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, pēc otras Puses pieprasījuma
šādam ziņojumam pievienojot izziņu, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, kas satur minēto
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
5.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līguma saistības tiek turpinātas, šo apstākļu
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pastāvēšanas termiņu neieskaitot Līguma darbības termiņā, attiecīgi pagarinot Līguma
termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds tiek
risināts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā-tiesā.
6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Līguma termiņš
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus vai līdz kopējās
līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais.
7.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības vai
Līguma izbeigšanai pirms termiņa ir cits objektīvi pamatots iemesls. Par brīdinājumu par
Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, norādot objektīvu iemeslu.
7.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto personu parakstiem.
7.6. Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek
ievēroti 4.2.16. punkta nosacījumi, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam,
vienpusējā kārtā izbeigt šo līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.
8. Citi noteikumi
8.1. Līgumu var grozīt un papildināt, Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likumā 67.¹ pantā noteikto.
8.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir
parakstījuši abu Pušu pilnvarotās personas.
8.3. Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespēja vai tiesiskās aizsardzības
(ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot
Izpildītājam, vienpusējā kārtā nekavējoties izbeigt šo Līgumu.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā nekavējoties
izbeigt šo Līgumu, ja Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10 % (desmit
procentus) no Līguma kopējās summas.
8.5. Gadījumā, ja Pasūtītājam zudusi nepieciešamība saņemt Pakalpojumu no Izpildītāja vai
Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā
paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā nekavējoties izbeigt šo Līgumu.
8.6. Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusējā kārtā nekavējoties
izbeigt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.5. punktā norādīto termiņu ilgāk par 30
(trīsdesmit) dienām.
8.7. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izpildītajiem un pieņemtajiem
Pakalpojumiem un izrakstītajiem rēķiniem- pavadzīmēm.
8.8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.
8.9. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.10. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.11. Šī Līguma izpildei katra Puse nozīmē kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī
Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Pakalpojumu, parakstīt pavadzīmi- rēķinu
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un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi. Pilnvarotās personas šī Līguma
izpildes laikā:
8.11.1. No Pasūtītāja puses:
par līguma kopējo izpildi: Ilona Holma
Tālrunis: +371 67337022, mob. +371 26433575
E-pasts: ilona.holma@nmpd.gov.lv
Fakss: +371 67709176
8.11.2. No Izpildītāja puses:
par līguma kopējo izpildi: Ilona Luste
Tālrunis:+ 371 67336650
Fakss: 67336652
E-pasts: ilona.luste@redcross.lv
8.13. Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otra Puse par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs)
darba dienu laikā.
8.14. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
8.15. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 7 (septiņu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina
otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
8.16. Puses ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tās rīkojas Līgumā norādīto
juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums. Ja
izrādīsies, ka šis juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav juridisko personu
pilnvarojuma parakstīt šo Līgumu, bet pašas juridiskās personas neatzīst ar līgumu uzņemtās
saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies kā fiziskas personas, kas uzņemas visas
attiecīgajam līguma dalībniekam šajā līgumā noteiktās saistības un atbild par to izpildi ar visu
savu mantu.
8.17. Puses apliecina, ka viņiem ir saprotams šī līguma saturs un nozīme un viņi līgumu atzīst
par pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses
piekrīt un apliecina, ka līgums sastādīts pareizi – vadoties no Pušu sniegtās informācijas, kuru
Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā līgumā.
8.18. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5(piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem
viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.19. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas:
8.19.1. 1.pielikums ,,Tehniskais piedāvājums” uz 3(trīs) lapām;
8.19.2. 2.pielikums ,,Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.
9. Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. LV40008002279
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Adrese: Šarlotes iela 1D,
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Rīga, LV-1001
Kods: TRELLV22
Banka: DNB NORD
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Kods: RIKOLV2X
Direktore
S.Villere
Konts: LV87RIKO0002010021481
Ģenerālsekretārs
U.Līkops
__________________________Z.v.
________________________________Z.v.
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