
 
 
 

Līgums Nr.01-29/116 
 
 

Rīgā                                                                                                             2015. gada 21.aprīlī. 
 
 
Valsts SIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes 
iela 22 (turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas 
Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņa un Modra Ciema personās, kas darbojas 
pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un SIA „KONE Lifti Latvija”, reģ.Nr. 
40003226874, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tās 
izpilddirektora Aleksandra Eglīša personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, no otras puses, 
abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, 
saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „Liftu tehniskā 
apkope”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/17MP), noslēdza šādu pakalpojuma līgumu, 
turpmāk - Līgums: 
    

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem 

veikt PASŪTĪTĀJA objektos esošo liftu tehnisko apkopi, kas minēti Līguma 
pielikumā Nr.l (tehniskā specifikācija). 

1.2. Liftu tehnisko apkopes darbu pasūtījums, kuru IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar šā 
Līguma noteikumiem, ietver sevī šādus darbus: 

1.2.1. Liftu tehnisko apkopi saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.l, ievērojot Latvijas 
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā MK 02.03.2010. 
noteikumus Nr.l95 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", un 
šādu darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010." Lifti. Drošības 
pārbaudes to lietošanas laikā". 

1.2.2. Diennakts avārijas apkalpošana, nodrošinot pasažieru izlaišanu no lifta 30 
minūšu laikā. 

1.2.3. Piedalīšanās akta sastādīšanā par: 
1.2.3.1. defektiem, kas radušies liftiem bojājumu vai ekspluatācijas apstākļu iz-

maiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz liftu iekārtu, ūdens šahtas 
bedrēs un citi defekti); 

1.2.3.2. bojājumiem liftu iekārtai IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. 
1.2.3.3. Liftu sagatavošana pārbaudēm no inspicēšanas institūcijas puses un 

piedalīšanās tajās. 
1.3. Par papildu samaksu, iepriekš saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS 

apņemas veikt liftu kārtējo remontu, rekonstrukciju vai arī piegādāt tam 
nepieciešamās iekārtas un detaļas. 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir EUR 6048.00 (seši tūkstoši četrdesmit astoņi euro), kas sastāv no 
darba izmaksām bez PVN. Līguma summa ir noteikta par 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar 
Līguma pielikumu Nr.2 (finanšu piedāvājums). 

2.2. Mēneša samaksa Izpildītājam ir EUR 252.00 bez PVN (divi simti piecdesmit divi 
eiro). 

2.3. Avārijas gadījumā Pasūtītājs izmanto Izpildītāja pakalpojumus. Vienas avārijas 
izsaukuma darba stundas likme ir EUR 22.00 bez PVN darbā laikā un EUR 33.00 bez 
PVN ārpus darba laika. 
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2.4. PASŪTĪTĀJS apmaksu par iepriekšējā mēnesī veikto tehnisko apkopi veic 45 

(četrdesmit piecu) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas dienas, kas ir 
izrakstīts uz abpusēji parakstītā darbu veikšanas akta pamata.  

2.5. Avārijas izsaukuma laikā nepieciešamo nomaināmo rezerves daļu un darbu izmaksas 
tiek saskaņotas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi katrā konkrētā gadījumā. Maksu par avārijas 
laikā nomainīto rezerves daļu un veikto darbu cenu PASŪTĪTĀJS samaksā 
IZPILDĪTĀJAM četrdesmit piecu dienu laikā pēc darbu nodošanas — pieņemšanas 
akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas. 

2.6. Maksa par Liftu remonta darbiem tiek noteikta, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties 
pirms remonta darbu uzsākšanas ar līgumā noteikto atbildīgo personu no Pasūtītāja 
puses un PASŪTĪTĀJS to apmaksā četrdesmit piecu dienu laikā pēc remonta darbu 
pabeigšanas, darbu nodošanas — pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un 
IZPILDĪTĀJA izrakstīta rēķina saņemšanas. 

2.7. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA 
norādīto norēķinu kontu. 
 

3. DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA UN SANKCIJAS 
3.1. IZPILDĪTĀJS katru mēnesi sagatavo un nodod PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai aktu par 

veiktiem darbiem. 
3.2. Gadījumā, jā IZPILDĪTĀJS nav veicis tehniskās apkopes darbus laicīgi, 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats viena 
procenta) apmērā no neveiktās tehniskās apkopes vērtības par katru nokavētu dienu. 

3.3. Ja PASŪTĪTĀJS nav veicis darbu apmaksu šī līguma norādītajos termiņos, tad 
IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,5 % (nulle komats viena 
procenta) apmērā no nenomaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. 

3.4. Ja IZPILDĪTĀJS nav veicis tehnisko apkopi līguma pielikumā Nr. 1 noteiktajā 
kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt vienpusēji līgumu, paziņojot par to 
IZPILDĪTĀJAM. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM trīs dienu laikā jāsamaksā 
Pasūtītājam līgumsods 10% apmērā no Līguma kopsummas bez PVN. 
 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 
4.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka veicamie darbi tiks veikti kvalitatīvi un atbildīs Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
4.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir pretenzijas pret IZPILDĪTĀJA veikto darbu kvalitāti 

un PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis tās IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteiktajā kārtībā, 
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, līdz darbu kvalitātes trūkumu novēršanai, vienpusēji apturēt 
maksājumu veikšanas termiņus, un līdz ar to netiek piemērotas soda sankcijas. 
 

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 
5.1.  IZPILDĪTĀJA saistības: 

5.1.1. Veikt liftu tehnisko apkopi saskaņā ar šajā līgumā noteiktiem nosacījumiem 
visiem liftiem, kas uzskaitīti Līguma pielikuma Nr. 1. 

5.1.2. Nozīmēt atbildīgo personu, atbildīgu par liftu tehniskās apkopes organizēšanu un 
elektromehāniķi liftu tehnisko apkopju veikšanai. 

5.1.3. Ja, saskaņā ar Ministru Kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.195 "Liftu 
drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", lifta darbība nav pieļaujama vai 
liftu nedrīkst lietot. Par katru atslēgšanu ir jāpaziņo PASŪĪTTĀJAM. 

5.1.4. Nodrošināt pārbaužu veikšanas periodiskuma ievērošanu saskaņā ar šī Līguma 
noteikumiem un spēkā esošo likumdošanu. 

5.1.5. Sakārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas speciāli paredzētā vietā, un 
veikt tajos nepieciešamos ierakstus, ka arī veikt nepieciešamos ierakstus liftu pasēs, 
kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA. 
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5.1.6. Rakstiskā veidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas 
atklājušies Līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi. 

5.1.7. Nekavējoties brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas 
var būt bīstami cilvēku dzīvībai. 

5.1.8. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti 
PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu 
pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams. 

5.1.9. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par liftu defektiem, kas radušies neatbilstošas 
ekspluatācijas rezultātā, piemēram: mitrums, ūdens tecēšana uz iekārtu u.c. 
 

5.2. PASŪTĪTĀJA saistības:  
5.2.1. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumā par tās atjaunošanu paziņot 

IZPILDĪTĀJAM. 
5.2.2. Nepieciešamības gadījumos veikt remonta un celtniecības darbus (jumta seguma 

remontu virs lifta šahtas, šahtas bedres hidroizolāciju, šahtas durvju sliekšņa 
remontu), kas nodrošina visu lifta iekārtu drošu ekspluatāciju. 

5.2.3. Nodrošināt liftu tehnisko pārbaudi veikšanu un elektroiekārtas sazemējuma un 
izolācijas pretestības mērījumus atbilstoši Ministru Kabineta 02.03.2010. 
Noteikumu nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām. 

5.2.4. Noteiktajā kārtībā liftus ekspluatēt saskaņā Ministru Kabineta ar 02.03.2010. noteikumu 
Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām. 

5.2.5. Liftu pārbaužu veikšanai pieaicināt kompetentu, akreditētu inspicēšanas institūciju, apmaksāt 
inspicēšanas institūcijas pakalpojumus un piedalīties liftu tehniskajā pārbaudē. 

5.2.6. Nodrošināt apkalpojošā personāla brīvu piekļūšanu liftiem un nodrošināt pienācīgus apstākļus 
IZPILDĪTĀJAM darbu izpildei. 

5.2.7. Veikt samaksu par Pasūtījumu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.. 
5.2.8. Savlaicīgi veikt darbu pieņemšanu no IZPILDĪTĀJA un nekavēt attiecīgo akta parakstīšanu, 

ja tam nav pamatota iemesla.. 
 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS 
PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz 24 (divdesmit 
četriem) mēnešiem, sākot ar 2015. gada 21.aprīli.  

6.2. Līgums var tikt papildināts, grozīts vai izbeigts, PUSĒM savstarpēji vienojoties. 
Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par 
šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
 

7. NEPĀRVARAMA VARA 
7.1. Abas līgumslēdzējas PUSES nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi 

vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, 
likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku 
bankroti vai citi gadījumi. PUSE, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus 
pienākumus informē otru PUSI par šiem apstākļiem 5 darba dienu laikā pēc apstākļu 
iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu 
izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai PUSEI ir 
tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav 
tiesību pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus. 
 

8. NOSLĒGUMA DAĻA 
8.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai 

abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās 
protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā. 
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8.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem. 

8.3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās 
ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) 
nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā. 

8.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā 
tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

8.5. Izpildītājs nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez pasūtītāja 
iepriekšējas piekrišanas. 

8.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 
8.6.1. No pasūtītāja puses: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš tālr. 

29495245, fakss 67392348, e-pasts dainis.kalnins@tos.lv.  
8.6.2. No izpildītāja puses: apkopes darbu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis tālr.26491237, 

diennakts avārijas dienesta telefona numurs 67542040. 
8.7. Juridiskās puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir 7 

(septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam. 
8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 12 lapām. Līgums sastāv no 

līguma teksta uz 4 lapām un 2 pielikumiem uz 8 lapām, kas ir šī Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

8.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie pasūtītāja, bet otrs pie izpildītāja, un abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

9. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003410729 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916 
Kods: HABALV22 
Tālr.67399300, fakss 67392348 
 

SIA „KONE Lifti Latvija”,  
reģ.Nr. 40003226874,  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Konta Nr.LV61NDEA0000084371315 
Tālr.67554268, fakss 67542528 

Valdes priekšsēdētāja:  

 ______________________                    Z.v 

      Anita Vaivode 

Valdes locekļi:  

Inese Rantiņa ____________                         

Modris Ciems ____________ 

 

 

Izpilddirektors: 

____________________                Z.v.  

Aleksandrs Eglītis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


