
Līgums 

Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu 

Valmierā 

2017. gada 01.martā         Nr. VS/2017-064 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, 

juridiskā adrese - Jumaras iela 195, Valmiera, LV – 4201, tās valdes priekšsēdētāja Uģa Muskova personā, 

kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA "AB Security Solutions", vienotais reģistrācijas Nr50003292871, juridiskā adrese - Pirts iela 8, 

Rīga, LV-1003, tās valdes locekles Irinas Sidorovicas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – 

Izpildītājs, no otras puses,  

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, tā savu tiesību, 

saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi - bez maldības, viltus un 

spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Pasūtītāja izveidotās Iepirkuma komisijas 2017.gada 

27.februāra lēmumu, ar kuru par uzvarētāju 2017.gada 03.februārī izsludinātās iepirkuma procedūras 

„Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/04, 

Iepirkuma daļā Nr. 2, turpmāk – Iepirkuma procedūra, ietvaros tika atzīts, Izpildītājs, noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk – Līgums: 

1.Līguma priekšmets 

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, atbilstošas kvalifikācijas 

darbaspēku, kvalificētu tehnisko personālu, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un materiāltehniskiem 

resursiem, kā arī citiem Līguma pilnīgai izpildei nepieciešamajiem resursiem veikt Pasūtītāja būvē, telpu 

grupā un teritorijā Jumaras ielā 195, Valmierā, turpmāk - Objekts, tehnisko apsardzi, turpmāk– 

Pakalpojums, atbilstoši Pasūtītāja Iepirkuma procedūras ietvaros izstrādātajai tehniskajai specifikācijai 

konkrētajā iepirkuma daļā, kurā Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju, turpmāk – Tehniskā specifikācija, 

kas ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (1.Pielikums), kā arī 

atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros izstrādātajam piedāvājumam, turpmāk – 

Piedāvājums, tai skaitā, bet neaprobežojoties, tā tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kas ar Līguma 

spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (2.Pielikums). 

 

2. Pakalpojuma kvalitāte 

2.1.Pakalpojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, uzraugošo institūciju, Eiropas 

Savienības standartu prasībām, kā arī tam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un labas 

prakses principiem. 

2.2.Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā iesaista tikai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

sertificētus darbiniekus. 

2.3.Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un šai sakarā apņemas atlīdzināt Pasūtītājam 

visus pierādāmos ar Pakalpojuma neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. 

 

3 . Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1.Līguma summa, saskaņā ar Piedāvājumu, par visu Līguma darbības termiņu, ja Pakalpojums sniegts 

atbilstoši Piedāvājumam, Līguma noteikumiem, atbilstošā kvalitātē un pilnā apmērā, kā arī, ņemot vērā 

Pasūtītāja veikto aritmētisko kļūdu aprēķinu (3.Pielikums), sastāda EUR 2448.00 (divi tūkstoši četri 

simti četrdesmit astoņi eiro un 00 centi), bez 21% pievienotā vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, kas 

sastāda EUR 514.08 (pieci simti četrpadsmit eiro un 08 centi), veidojot kopējo līguma summu ar PVN 

EUR 2962.08 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 08 centi) apmērā, turpmāk – Kopējā 

līguma summa. 

3.2.Kopējā līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apsardzes pakalpojumu 

nodrošināšanu, tai skaitā, bet neaprobežojoties, darbinieku darba samaksa, kā arī visi transporta 

izdevumi un iekārtu apkopes izmaksas, kas var rasties nodrošinot tehniskās apsardzes izpildi, 

kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli, mehānismi, kas ir nepieciešami darbu nodrošināšanai 

saistībā ar apsardzes signalizācijas lietotāju kodu ievadīšanu un objekta pieslēgšanu pie 

centrālās apsardzes pults, kā arī citas izmaksas, kuras izriet no Līguma, Tehniskās specifikācijas un 

Piedāvājuma, un tā attiecībā uz Pasūtītāju nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam. 

3.2.1.Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN 

likme, Kopējā līguma summa (kā arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN 



tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu 

līguma summu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi. 

3.3.Pasūtītājs Pakalpojuma apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, 

ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja zemāk norādīto norēķina kontu bankā. 

3.4.Izpildītājam rēķins par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu jāiesniedz Pasūtītājam līdz tekošā 

mēneša 6. (sestajam) datumam. 

3.5.Avansa maksājumi nav paredzēti. 

3.6.Izpildītājs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām 

dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos dokumentos (rēķinos, u.tml.) 

norāda Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz Līguma Nr.. 

4. Līguma administrēšana 

4.1.Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus pārstāvjus, 

turpmāk– Pārstāvis vai Pārstāvji: 

4.1.1.Pasūtītāja pārstāvis: Jānis Štefenbergs, mob. tālr.: 28334588, e-pasts: 

janis.stefenbergs@vidzemesslimnica.lv 

4.1.2.Izpildītāja pārstāvis: Raimonds Pelēkais, mob.tālr.: 28250765, e–pasts: 

raimonds.pelekais@absecurity.lv  

4.2.Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse ir rakstiski informējama 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

4.3.Pasūtītājs pilnvaro Pārstāvi kopā ar Izpildītāju risināt visus ar Pakalpojumu saistītos jautājumus. 

4.4.Puses apņemas nodrošināt Pārstāvjus ar nepieciešamajiem pilnvarojumiem un informēt par šiem 

pilnvarojumiem otru Pusi. Pārstāvju uzņemtās saistības ir saistošas Pusēm, ja vien vainīgā Puse 

nepierāda, ka tā informējusi otru Pusi par Pārstāvja pilnvaru atsaukšanu.  

 

5. Pakalpojuma veikšanas kārtība un termiņi 

5.1.Pakalpojuma sniegšanas vieta - Objekts Jumaras ielā 195, Valmierā. 

5.2.Pakalpojums sniedzams atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Latvijas Republikas spēkā 

esošiem normatīviem aktiem, kuri nosaka apsardzes darbību, Piedāvājumam, Līgumam un Tehniskas 

specifikācijas prasībām, kuras ir saistošas un Izpildītajam pildāmas visu Līguma darbības laiku. 

5.3.Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam sarakstu ar Pasūtītāja darbiniekiem (vārds, uzvārds, tālrunis), kuri ir 

tiesīgi saņemt informāciju un rīkoties Pasūtītāja vārdā šajā Līgumā norādītajos gadījumos. Pasūtītājs 

apņemas paziņot Izpildītājam par jebkurām izmaiņām iepriekš minētajā sarakstā. 

 

6.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1.Pasūtītājs nodrošina, lai Objektā materiālās vērtības tiktu koncentrētas kustību detektoru darbības zonās. 

6.2.Pasūtītājs apņemas nodrošināt, lai apsardzes signalizācijas aparatūra netiktu aizsegta ar priekšmetiem, 

inventāru, lai netiktu aizkrāsoti detektori un to tuvumā netiktu izkārti kustīgi reklāmas priekšmeti, kas 

traucējot detektoru darbībai var izdod viltus trauksmes. Pasūtītājs nodrošina, lai telpās neiekļūtu 

dzīvnieki, kuri var iedarbināt apsardzes signalizāciju. 

6.3.Pasūtītājs apņemas veikt pasākumus viltus trauksmju novēršanai, sniegt informāciju Izpildītājam par 

trešo personu iespējamiem apdraudējumiem (uzbrukumiem, laupīšanām, zādzībām, u.t.t.), iedarbināt 

uzbrukuma pogu, ar nolūku novērst Objektā zādzību, laupīšanu un pārkāpumus, kas apdraud sabiedrisko 

kārtību, un, ja ir iespējams, telefoniski sniegt informāciju Izpildītājam par uzbrukuma trauksmes pogas 

iedarbināšanas iemesliem, apstākļiem un situāciju Objektā. 

6.4.Pasūtītājs nodrošina, lai par ugunsdrošību atbildīgie darbinieki zinātu Objekta telpu shematisko 

izvietojumu, lai tie jebkurā diennakts laikā ugunsgrēka gadījumā varētu iekļūt visās Objekta 

ugunsdrošības signalizācijai pieslēgtās telpās, zinātu ugunsdrošības instrukcijas, ugunsdrošības zonu 

sarakstu, detektoru izvietojumu Objektā un darbinieku pienākumus ugunsgrēka gadījumā. 

6.5.Pasūtītājs apņemas nodrošināt, ka Pasūtītāja kontaktpersona ugunsdrošības signalizācijas nostrādāšanas, 

ugunsgrēka, zādzības, laupīšanas, tehnisko bojājumu utml. gadījumos, būtu sazvanāms jebkurā diennakts 

laikā un pēc pamatota Izpildītāja izsaukuma varētu ierasties Objektā 1 (vienas) stundas laikā. 

6.6.Pasūtītājs nodrošina Objektu ar lietošanas kārtībā esošiem ugunsdzēsības aparātiem, atbilstoši 

ugunsdzēsības normatīvo aktu prasībām 

6.7.Pasūtītājs, cik tālu, tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, nodrošina Objektā nepārtrauktus telefona sakarus un 

sprieguma padevi apsardzes iekārtām. 

6.8.Pasūtītāja darbinieki, pirms Objekta nodošanas (pieslēgšanai) uz apsardzi (signalizāciju), pārbauda vai 

telpās neatrodas darbinieki vai trešās personas, noslēdz seifus, logus, durvis, izslēdz elektroierīces, 

pārbauda ugunsdrošības stāvokli un vai nav aizsegtas telpās atrodošos detektoru darbības zonas. 
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Pasūtītājs pirms Objekta noņemšanas no apsardzes (signalizācijas), veic tā ārējo apskati, bet pēc tā 

noņemšanas – pilnu iekšējo apskati.. 

6.9.Objekta nodošana (pieslēgšana) apsardzē (signalizācijā) un noņemšana no tās notiek nospiežot tikai 

Pasūtītāja konkrētam darbiniekam zināmu Objekta atvēršanas kodu ieprogrammētā laikā - 10 – 30 

sekundēs, bet ne ilgāk kā 1 minūtē no Objekta uzlikšanas vai noņemšanas brīža no apsardzes 

(signalizācijas). 

6.10.Objekta atvēršanas kods ir konfidenciāla informācija un vainojamā Puse otrai Pusei sedz visus 

zaudējumus, kas radušies šo informāciju izpaužot trešajām personām. 

6.11.Pasūtītājs Objekta, materiālo vērtību bojājumu vai zādzības gadījumos nepārvieto materiālās vērtības, 

neaiztiek ar rokām priekšmetus vai telpu konstrukcijas. Pēc Objekta, materiālo vērtību bojājuma vai 

zādzības konstatēšanas Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) minūšu laikā par to paziņo Izpildītāja kontaktpersonai 

un Valsts policijai. Pasūtītājs inventarizāciju veic Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē 

6.12.Pasūtītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņo Izpildītājam par Objektā veicamiem 

remontdarbiem, tā darbības profilu un darba laika izmaiņām uz e-pastu: 

raimonds.pelekais@absecurity.lv 

6.13.Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Izpildītājam priekšlikumus apsardzes darba kvalitātes uzlabošanai. 

 

7.Izpildītāja tiesības un pienākumi 

7.1.Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par Izpildītāja rekvizītu, adreses, tālruņa, Objekta atvēršanas 

kodu un paroļu, kā arī sakaru līniju izmaiņām. 

7.2.Izpildītājs apņemas iepazīstināt savus Objektā strādājošos apsardzes darbiniekus ar visu informāciju, kas 

nepieciešama kvalitatīvai apsardzes nodrošināšanai, izturēties korekti pret Pasūtītāja sadarbības 

partneriem, darbiniekiem un apmeklētājiem. 

7.3.Izpildītājs nodrošina, lai Izpildītāja darbinieki zinātu Objekta telpu shematisko izvietojumu, lai tie 

jebkurā diennakts laikā ugunsgrēka gadījumā varētu iekļūt tajās telpās, kuru atslēgas atrodas pie 

apsarga. Izpildītāja darbiniekiem jāzina Objekta ugunsdrošības signalizācijai pieslēgtās telpas, 

ugunsdrošības instrukcijas, ugunsdrošības zonu saraksts, detektoru izvietojumu Objektā un pienākumus 

ugunsgrēka gadījumā. 

7.4.Izpildītājs paziņo Pasūtītāja atbildīgām personām par visiem konstatētiem likumpārkāpumiem, 

ugunsgrēkiem, iekšējā apsardzes režīma pārkāpumiem un tehniskām avārijām. 

7.5.Gadījumā, ja Izpildītājs Objekta apsardzes laikā konstatē būtiskas apsardzes nepilnības, par tām 

nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.  

 

8. Līguma darbības termiņš un pirmstermiņa laušana 

8.1.Iepirkuma līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz nosacījumam, kurš 

iestāsies pirmais: 

8.1.1. līdz 12 (divpadsmit) kalendāriem mēnešiem no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas; 

8.1.2.līdz kopējās iepirkuma līguma summas sasniegšanai. 

8.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības 

un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 

8.3.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: 

8.3.1.Pusēm vienojoties; 

8.3.2.Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 

8.4.Pasūtītājs var izbeigt Līguma darbību vienpusējā kārtā 1 (vienu) nedēļu iepriekš par to brīdinot otru Pusi, 

ja: 

8.4.1.Izpildītājs nepilda savas nolīgtās saistības 2 (divas) dienas no pretenziju akta sastādīšanas 

dienas; 

8.4.2.Izpildītājs izmanto savas tiesības ļaunprātīgi un traucē Pasūtītāja nomniekiem/īrniekiem. 

8.4.3.Izpildītājs ir radījis Pasūtītājam tādus zaudējumus, kas līdzvērtīgi Līguma summai. 

8.4.4. Izpildītājs nenodrošina apsardzes darbinieku ierašanos noteiktajā reaģēšanas laikā vai ja 

neuzsāk apsardzi objektā līgumā paredzētajā termiņā. 

 

9. Pretenzijas 

9.1.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti un Līguma izpildi visu Līguma 

darbības laiku. 

9.2.Izvirzot pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti un Līguma izpildi Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam attiecīgu 
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aktu. 

9.3.Izpildītājam ir jāizskata pretenzija pēc būtības un jādod atbilde Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā no 

pretenzijas akta saņemšanas dienas, norādot turpmāko rīcības modeli. 

 

10. Pušu atbildība 

10.1.Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Pasūtītājam par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu 0.5% 

apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

apmērā no nokavētās maksājuma summas. 

10.2.Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam par saistību neizpildi īstā laikā 0.5% apmērā no 

attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās vērtības, par katru saistību 

izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgo lietu kopējās vērtības, par kuru 

netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības. 

10.3.Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam par saistību nepienācīgu izpildi 10% apmērā no 

attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās vērtības. 

10.4.Gadījumā, ja Izpildītājs pieļāvis vairākus saistību pārkāpumus, Līguma 10.2. un 10.3.punktā minētā 

līgumsoda maksimālais 10% apmērs rēķināms katrai pārkāptai saistībai atsevišķi. 

10.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes. 

10.6.Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā par vainīgu atzītā Puse vai tās 

civiltiesiskās apdrošināšanas kompānija atlīdzina otrai Pusei nodarītos tiešos zaudējumus. Prasītāja 

Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās. 

10.7.Izpildītāja civiltiesiskā riska apdrošināšanas kompānija, noslēgtās polises ietvaros, nodrošina tikai 

Pasūtītājam trešās personas noziedzīga nodarījuma – zādzības, laupīšanas un Objekta materiālo 

bojājumu rezultātā nodarīto tiešo zaudējumu kompensācijas saņemšanu, turklāt tikai tajos gadījumos, ja 

zaudējumi Pasūtītāja Objektā radušies apsardzes laikā un Izpildītāja darbinieki vainojami šajā Līgumā 

noteikto pienākumu neizpildīšanā. Tos zaudējumus, kurus nesegs apdrošināšanas polise, Izpildītājs 

apņemas segt ar savu mantu un līdzekļiem. 

10.8.Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kas ir radušās šī Līguma darbības laikā. 

10.9.Pusēm nav tiesības nodod Līguma saistību izpildi trešajai personai, par to iepriekš, vismaz 10 (desmit) 

kalendārās dienas iepriekš, rakstveidā nebrīdinot otro Pusi. 

10.10.Par Tehniskajā specifikācijā noteiktā ierašanās laika neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības saņemt no 

Izpildītāja līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto minūti. Par 

katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs sastāda aktu, ar kuru iepazīstina Izpildītāju. 

10.11.Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma 

sniegšanā iesaistīto darbinieku apliecinājumu, ka veicot Pakalpojumu tiks ievērota personu datu 

aizsardzības prasības. 

11. Konfidencialitāte 

11.1.Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo Līgumu, ta 

skaitā, bet neaprobežojoties, par Objekta apsardzes organizāciju, apsardzes signalizāciju lietotāju 

kodiem, apsardzes darbinieku skaitu, ekipējumu, uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas 

sniedzējs nenosaka pretēji, informācijas saņēmējs apņemas: 

11.1.1.aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar 

piemērojamajiem profesionālajiem standartiem; 

11.1.2. izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības. 

11.2.Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās saņemšanas no 

informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms informācijas saņemšanas 

no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai, un tam par iemeslu nav 

bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā ar likuma prasībām. 

11.3.Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, kuras tieši vai 

netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par konfidencialitāti, tā ir pilnā 

mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem zaudējumiem.  

 

12. Citi noteikumi 

12.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai 

attiecībā uz tā priekšmetu. 

12.2.Visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir veicami 



ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības. 

12.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā. 

12.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 

12.5.Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma darbību 

kopumā. 

12.6.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Pušu 

juridiskajām adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša otrai Pusei tad, 

kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai dokumentu, kas apstiprina šādas 

izmaiņas. 

12.7.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.8.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt tieši šo un 

šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.  

12.9. Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

12.10.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapas pusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vidzemes slimnīca” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258333 

Juridiskā adrese: 

Jumaras iela 195, Valmierā, LV - 4201 

Banka: AS DNB Banka 

Konts: LV87 RIKO 0002 0107 1435 2 

Kods: RIKOLV2X  
 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

 

_________________ Uģis Muskovs 

 

SIA "AB Security Solutions" 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 50003292871 

Juridiskā adrese: Pirts iela 8, Rīga, LV-1003 

Banka: A/S SEB banka 

Konts: LV69UNLA0003017467415 

Kods: UNLALV2X 

 

 

 

Valdes locekle: 

 

 

_____________________  Irina Sidoroviča 

 


