
LĪGUMS Nr.___/2017 

Par veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojumiem  

 
Cēsīs,  

2017. gada 7. jūnijs   

                                                                                                                                                                                                                                                                             

SIA “CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas numurs LV44103057729,  Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, 

Cēsu novads,  LV – 4101,tās valdes priekšsēdētāja Ingūnas Liepas personā, kura  rīkojas  

pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma (turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” 

no vienas puses,un 

 SIA „GREEN LINE SERVICE”, reģistrācijas numurs LV40103711579, Dzirnavu iela 91-

11, Rīga, LV-1011, tās prokūrista Gunta Jurgena personā, kurš  rīkojas uz  18.09.2013 izdotas  

prokūras pamata  (turpmāk līguma tekstā saukta „Izpildītājs”),  no otras puses, izsakot savu 

gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem,  pamatojoties uz iepirkuma „Veļas 

mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”, ( ID 

2017/10/VM/CK/9) rezultātiem,  noslēdz šāda satura līgumu:   

 

LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar savu aprīkojumu, darbaspēku,  transportu  apņemas 

veikt pieprasītos veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojumus  (turpmāk tekstā 

- Pakalpojums).   

1.2.Pakalpojums Pasūtītājam  tiek veikts saskaņā ar iepirkuma procedūras  Tehnisko 

specifikāciju (Līguma Pielikums Nr. 1) par  Finanšu piedāvājumā  (Līguma Pielikums Nr.2) 

norādītājām cenām. Pielikumi ir  līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājs nenosaka prognozējamos veļas daudzumus katrā 

pakalpojumu pozīcijā, bet tikai kopējo Līguma summu. 

1.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājs pasūta tādu Pakalpojumu apjomu, kāds nepieciešams tā 

darbības nodrošināšanai. 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA  

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līgumsummas sasniegšanai. 

2.2. Līguma izpildes vieta ir Pasūtītāja juridiskā adrese- Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads.  

2.3. Ja Izpildītājs neuzsāk Pakalpojuma sniegšanu Līguma noteiktajā kārtībā vai termiņā vai  

pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu vai vairākkārtīgi kavē Pakalpojuma sniegšanas termiņu 

ilgāk par 3 dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji priekšlaicīgi lauzt Līgumu un piedzīt 

no Izpildītāja Līguma 7.3. punktā noteikto līgumsodu. 

2.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī 

Līgumā paredzētajos gadījumos. 

2.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Pušu savstarpējām saistībām jābūt izpildītām pilnā 

apmērā. Ja kāda no Pusēm savas saistības nav izpildījusi, Līgums ir spēkā līdz saistību 

pilnīgai izpildei. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

3.1. Kopējā Līguma summa ir 41 999,99 EUR  (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.  

3.2. Par veiktajiem pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS izraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

rēķinu, kuru paraksta PUŠU pilnvarotie pārstāvji. 

3.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem Pakalpojumiem 15 (piecpadsmit) 

kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr.2 

norādītajām cenām un Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem. Samaksa tiek veikta Latvijas 

Republikas naudas vienībā – euro ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

 

 
 



4. PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANA UN KVALITĀTE 

4.1.Ja pakalpojumi sniegti nekvalitatīvi, par ko šajā Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, 

tad IZPILDĪTĀJS konstatētos defektus  apņemas novērst  2 darba dienu laikā uz sava rēķina 

vai arī  atlīdzina PASŪTĪTĀJAM radītos zaudējumus. 

4.2.Ja pieņemot pasūtījumu atklājas iztrūkums, bojājums vai citāda neatbilstība, 

PASŪTĪTĀJS par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda aktu, informējot par to 

IZPILDĪTĀJU 3 (trīs) darba dienu laikā. 

4.3.Pamatojoties uz akta rezultātiem, kvalitātei neatbilstošs pasūtījums tiek nosūtīts atpakaļ 

IZPILDĪTĀJAM nākamajā pasūtījuma pieņemšanas reizē. Šāda pasūtījuma izpilde notiek uz 

IZPILDĪTĀJA rēķina. 

5. PUŠU PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

5.1.1. Pārbaudīt jebkurā laikā sniegto pakalpojumu izpildes kvalitāti un sastādīt aktu par 

konstatētajām neatbilstībām līguma noteikumiem. Pasūtītājs  3 (trīs) darba dienu laikā 

iesniedz 5.1.1. punktā minēto aktu IZPILDĪTĀJAM, kuram 3 (trīs) darba dienu laikā jāsniedz 

rakstiska atbilde. Ja IZPILDĪTĀJS triju darbdienu laikā pēc akta saņemšanas nesniedz atbildi   

PASŪTĪTĀJA sastādītajam aktam, tad PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda aprēķinu, kā tas 

noteikts līguma 7.2. punktā. 

5.1.2. Savlaicīgi samaksāt par kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem; 

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

5.2.1. nodrošina Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei nepieciešamo personālu, aprīkojumu, 

iekārtas un transportu;  

5.2.2. Izpildītājs  nedrīkst nodot tam ar līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām 

personām. 

5.2.3. Izpildītājs apņemas atbilstoši veļas mazgāšanas procesa kvalitātes prasībām  sniegt 

veļas mazgāšanas Pakalpojumu;  

5.2.4. Izpildītājs  civillikumā noteiktajā kārtībā atlīdzina Pasūtītājam visus Izpildītāja vainas 

dēļ radušos zaudējumus;  
 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Izpildītājs  apzinās, ka atklāta konkursa Nolikumā norādītie iepirkuma apjomi ir 

aptuveni un tiks precizēti iepirkuma pakalpojuma sniegšanas gaitā. 

6.2. Šajā līgumā noteikto saistību neizpildes gadījumā vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI 

zaudējumus. Ar zaudējumiem šī līguma izpratnē saprot izdevumus, mantas zudumus vai 

bojājumus. 

6.3. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā PUSES atbild Latvijas 

Republikas likumdošanā un šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.4. Visos gadījumos, kuri nav atrunāti šajā līgumā, PUSES vadās no spēkā esošās Latvijas 

Republikas likumdošanas. 

7. LĪGUMSODS 

7.1. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5 procentu apmērā no neizpildīto 

saistību vērtības par katru šajā līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējuma dienu.  

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS pakalpojumu pilda nekvalitatīvi, neatbilstoši līguma noteikumiem, 

par ko PASŪTĪTĀJS ir sastādījis aktu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus līguma 4.1. 

punktā  noteiktajā termiņā,  tad IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA  

līgumsoda rēķina saņemšanas dienas samaksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no  

līgumcenas.  

7.3. Ja Izpildītājs neuzsāk Pakalpojuma sniegšanu Līguma  noteiktajā kārtībā, pārtrauc 

Pakalpojuma sniegšanu vai vairākkārtīgi kavē Pakalpojuma sniegšanas termiņu ilgāk par 3 

dienām, Izpildītājs maksā līgumsodu 10% apmērā no kopējās līgumcenas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes. 

 

 

 



8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Gadījumā, ja Līguma noteikumi netiek pildīti vai tiek pildīti neapmierinoši tādu 

ārkārtas apstākļu dēļ, kuru iestāšanos Puses, pēc saprātīga vērtējuma, un, ievērojot Līguma 

priekšmeta īpašo raksturu, Līgumā paredzēto pakalpojumu nozīmi, ar to saistīto risku un 

atbildību, nav varējušas paredzēt vai novērst, un, kas būtiski apgrūtina šī Līguma noteikumu 

izpildi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savlaicīgu neizpildi vai nepilnīgu izpildi. 

8.2. Šajā Līgumā ar ārkārtas apstākļiem tiek saprastas dabas katastrofas, ugunsnelaimes, 

kara darbība, streiki, valdības un tās institūciju noteiktie ierobežojumi un citi nepārvaramās 

varas gadījumi, kurus Puses nevar kontrolēt un ietekmēt.  

8.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts citu līguma izpildē iesaistīto personu 

saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

8.4. Pusei, kuras pienākumu izpilde nepārvaramās varas rezultātā ir apgrūtināta vai kļuvusi 

neiespējama, nekavējoties jāpaziņo pārējām Pusēm par radušos stāvokli, kā arī nekavējoties 

jāpiedāvā iespējamais risinājums.  

8.5. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, tas jāpierāda pārējām Pusēm. Ja 

nepārvaramās varas dēļ Līguma pildīšana tiek aizkavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, 

Puses sarunu ceļā lemj par savām iespējām turpināt pildīt līgumsaistības. 

 

9. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem 

līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. PUSES 

saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā. 

9.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, PUSES  vadās, saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

9.3. PUŠU domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. 

Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja PUSES nevienojas, tad strīdu nodod 

izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.4. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 

9.4.1. No PASŪTĪTĀJA puses: apkopes un veļas dienesta vadītāja  Ilze Anckiņa,  tālr. 

28653077, e-pasts ilze.anckina@cesuklinika.lv  

9.4.2. No IZPILDĪTĀJA puses: klientu servisa sektora vadītāja Daira Kiļupe,  tālr.64107078, 

e-pasts: info@gls.lv.  

9.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 3 (četrām) lapām. Līgums 

sastāv no līguma teksta uz  3 (trīs) lapām un 2 pielikumiem uz  3 lapām, kas ir šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

9.6. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA, un 

abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

10. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES:    

PASŪTĪTĀJS                                                                  IZPILDĪTĀJS  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

” CĒSU KLĪNIKA” 

Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9, 

Cēsis LV-4100 

Norēķ.konts Nr. LV11UNLA0050017396827 

A/S SEB banka  

tālr. 64125730; 64125895 fakss 64125785 

e-pasts: info@cesuklinika.lv  

www.cesuklinika.lv 

 

Valdes priekšsēdētāja I.Liepa 

 

_____________________ 

 

SIA „GREEN LINE SERVICE.” 

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 91-11, Rīga, 

LV-1011 

Tālrunis: 29441355 

 Reģistrācijas Nr. LV40103711579 

Banka:  AS Citadeles banka  

Bankas kods: PARXLV22 

Norēķinu konts: LV97PARX0016258700001 
 

 

Prokūrists  G.Jurgens 

 

________________________ 
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