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1. Iepirkuma priekšmets 
1.1. Iepirkuma priekšmets ir veselības pārbaužu veikšana (turpmāk – Veselības pārbaudes), 
kas ietver:  
 1.1.1. obligāto veselības pārbaužu veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 
 2009.gada 10. marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 
 pārbaude”;  
 1.1.2. veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem veikšanu saskaņā ar 
 Ministru kabineta 2011. gada 06. decembra noteikumiem Nr.940 „Noteikumi par 
 veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt 
 transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes 
 izdevumu segšanas kārtību”. 
1.2. Paredzamais līguma izpildes laiks 01.01.2021. – 31.12.2021. 
1.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta – Valmiera. 
 
2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš 
2.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi, pa e-pastu vai nosūtīt pa pastu līdz 2020. gada    
20. novembrim plkst.16.00. 
2.2. Piedāvājuma iesniegšana: 

2.2.1. iesniegšanai personīgi: Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Brandeļos, „Brandeļi” 
210. kabinetā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.16.00, pārtraukums no plkst.: 
11.30 līdz plkst. 12.30; 

 2.2.2. pasta adrese: „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220; 
 2.2.3. elektroniski: info@vtu-valmiera.lv. 
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē 
līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
2.4. Ja piedāvājumu iesniedz aploksnē, uz tās jānorāda: 
 2.4.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 
 2.4.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

2.4.3. atzīme „Piedāvājums Cenu aptaujai “Veselības pārbaužu veikšana””. 
2.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Cenu aptaujas uzvarētājam – līdz līguma 
noslēgšanas brīdim. 
2.6. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājaslapā internetā 
www.vtu-valmiera.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.vtu-
valmiera.lv publicētajai informācijai par šo cenu aptauju un iekļaut to savā piedāvājumā. 
Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo cenu 
aptauju. 
 
3. Kontaktpersona 
3.1. Par iepirkuma procedūras norisi - iepirkumu speciālists Igors Jefimovs, e-pasts: 
info@vtu-valmiera.lv, mob. tālrunis: +371 29167956. 
3.2. Par tehnisko specifikāciju – medicīnas māsa Zaiga Meldere, e-pasts: info@vtu-
valmiera.lv, mob. tālrunis: +371 29485770. 
 
4. Pretendentu atlase 
4.1. Pretendentam ir jāatbilst šādām atlases prasībām: 

4.1.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas 
 Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 
 4.1.2. Pretendenta ārstniecības iestāde ir reģistrēta ārstniecības iestāžu  reģistrā 
atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumiem Nr.170 „Noteikumi par 
ārstniecības iestāžu reģistru”;  
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4.1.3. Ārstniecības iestādei ir pieejami speciālisti Veselības pārbaužu veikšanai 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā 
veicama obligātā veselības pārbaude” un Ministru kabineta 2011.gada 06.decembra 
noteikumiem Nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu 
vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā 
arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”; 
4.1.4. Pretendenta ārstniecības personas, uz kurām attiecas Ministru kabineta 
2016.gada 24.maija noteikumi Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta 
personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ir reģistrētas 
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. 
 

5. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
5.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta 
saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 
5.2.  ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 
parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā 
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 
dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta 
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku 
datubāzes.  

 
6. Iesniedzamie dokumenti un piedāvājuma noformēšana 
6.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijai 
(pielikums Nr.1) un piedāvājuma formai (pielikums Nr.2). 
6.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti: 

6.2.1. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona 
(iesniedzams pilnvaras oriģināls vai kopija); 
6.2.2. Pretendenta apliecinājums, kurā pretendents apliecina un garantē, ka: 
 6.2.2.1. Pretendenta ārstniecības iestāde ir reģistrēta ārstniecības iestāžu  reģistrā 
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.170 „Noteikumi par 
ārstniecības iestāžu reģistru”;  
 6.2.2.2. Ārstniecības iestādei ir pieejami speciālisti Veselības pārbaužu veikšanai 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā 
veicama obligātā veselības pārbaude” un Ministru kabineta 2011.gada 06.decembra 
noteikumiem Nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu 
vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā 
arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”; 
 6.2.2.3. Pretendenta ārstniecības personas, uz kurām attiecas Ministru kabineta 
2016.gada 24.maija noteikumi Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta 
personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ir reģistrētas 
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.  

6.3. Lai pārbaudītu pretendentus saskaņā ar nolikuma 4.1.1., 5.1. un 5.2.punktu, pasūtītājs 
iegūst informāciju publiskajās datubāzēs. 
6.4. Gadījumā, ja publiskajās datubāzēs 5.2. punktā noteiktā informācija nav pieejama vai 
šīs datubāzes nedarbojas, tad pirms lēmuma par cenu aptaujas rezultātiem pieņemšanas 
iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta šādus dokumentus: 
  6.4.1. Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka pretendentam nebija attiecīgo nodokļu parādu, 
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro; 
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  6.4.2. Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota 
lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai 
vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai 
citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 

6.5. Dokumentu kopijas jāapliecina notariāli vai 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumos 
Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktā kārtībā. 
6.6. Ja iesniedzamais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts 
tulkojums latviešu valodā vai jāpievieno 22.08.2000. Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 
noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
6.7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, 
piedāvājuma sagatavošanu, piegādes izmaksas un citi izdevumi, visi normatīvos aktos 
paredzētie nodokļi. 
6.8. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par cenu aptaujas uzvarētāju pieņemšanas 
norādīt papildus izmaksas. 

 
7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
7.1. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības cenu aptaujā, ja netiek 
izpildītas nolikuma prasības. 
7.2. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs 
nolikumam un tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās viszemāko cenu.  
7.3. Zemākā cena tiek noteikta, saskaitot cenu veselības pārbaudēm transportlīdzekļu 
vadītājiem un medicīnisko pakalpojumu cenu kopsummu. 
7.4. Pasūtītājs rakstveidā ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta detalizētu skaidrojumu par 
būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem un piedāvātā pakalpojuma specifikāciju. 
Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja 
skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, pasūtītājam ir tiesības pretendentu izslēgt 
no turpmākas dalības cenu aptaujā.  
7.5. Ar cenu aptaujas uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un 
pretendenta piedāvājumam. 
7.6. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iepirkuma speciālists informēs 
visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa faksu, pa pastu 
vai elektroniski.  
 

8. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa pagarināšanu  
8.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu vai 
pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
8.2. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa pagarināšanu. 
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Pielikums Nr. 1 

Tehniskā specifikācija 
Cenu aptaujai „Veselības pārbaužu veikšana” 

 
 
1. Izpildītājs nodrošina: 

1.1. obligāto veselības pārbaužu veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 
10. marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;  
1.2. veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem veikšanu saskaņā ar Ministru 
kabineta 2011. gada 06. decembra noteikumiem Nr. 940 „Noteikumi par veselības 
pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt 
transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes 
izdevumu segšanas kārtību”. 
 

2. Izpildītājs nodrošina komisijas ne mazāk kā vienu reizi nedēļā (arī vasarā atvaļinājuma 
laikā) un komisijas darba laikā ar nepieciešamiem ārstiem-speciālistiem, laboratoriskiem un 
funkcionāliem izmeklējumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 
3. Izpildītājs nodrošina izmeklējumu (analīžu, elektrokardiogrammas utt.), kuros konstatēta 
novirze no normas, rezultātu kopiju nosūtīšanu ģimenes ārstiem bez papildus samaksas 
visiem SIA „VTU Valmiera” nosūtītajām personām, t.sk. arī personām, kuras veic pirmreizējo 
veselības pārbaudi. 
 
4. Gadījumos, kad persona veic veselības pārbaudi (tajā skaitā, pirmreizējo veselības 
pārbaudi) ar pasūtītāja izsniegto obligātās veselības pārbaudes karti, un par veselības 
pārbaudi maksā pati persona (tajā skaitā, izmantojot veselības apdrošināšanas polisi), 
izpildītājs samaksu nosaka atbilstoši pasūtītājam noteiktajām cenām. 
 
5. Ja personas veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, tad obligātās veselības 
pārbaudes karti 1 (vienas) darba dienas laikā izpildītājs nogādā pasūtītājam ar attiecīgu 
atzinumu bez papildus samaksas.  
 
6. Aizpildītās obligātās veselības pārbaudes kartes izpildītājs nosūta pasūtītājam vienu reizi 
mēnesī. 
 
7. Veicot Veselības pārbaudes, izpildītājs īpaši ievēro un izpilda Ministru kabineta 
2009. gada 10. marta noteikumu Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 
pārbaude” 45.1., 49.punkta nosacījumus.  
 
8. Izpildītājs piedāvājumam pievieno informāciju par Veselības pārbaužu komisiju darba 
laiku. 
   
9. Līguma izpildes laikā plānots veikt Veselības pārbaudes vidēji 170 (viens simts 
septiņdesmit) personām. Faktiskie Veselības pārbaudes veidi un apjomi tiks noteikti 
iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 
10. Veselības pārbaužu veikšanas periods tiek noteikts no 2021. gada 01. janvāra līdz 
2021. gada 31. decembrim.  



Pielikums Nr. 2 
PIEDĀVĀJUMS 

Cenu aptaujai „Veselības pārbaužu veikšana” 
1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (Reģ. Nr., PVN maksātāja Nr., 
juridiskā adrese, bankas rekvizīti) 

  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  
e-pasta adrese  

 
3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
3.1. Cena veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem: 

Nr.p.k. NOSAUKUMS 
Cena EUR, 

bez PVN PVN, EUR Kopā, EUR 

     

1.  
Veselības pārbaude 

transportlīdzekļu vadītājiem    

 
3.2. Medicīnisko pakalpojumu cenas: 

Nr.p.k. NOSAUKUMS 
Cena EUR, 
bez PVN 

PVN, EUR 
 

Kopā, EUR 
 

1. Arodslimību ārsta apskate un 
slēdziens obligātās veselības 
pārbaudei  

   

2. Ārsta-speciālista konsultācija 
komisijās (ar arodslimības ārsta 
norīkojumu)  

   

3. Ķirurgs    

4. Dermatologs    

5. Neirologs    

6. Oftalmologs    

7. Ausa, kakla, deguna slimības ārsts    

8. Psihiatrs    

9. Narkologs    

10. Ginekologs    

 Funkcionālie un laboratoriskie izmeklējumi 

11. EKG    

12. Ārējās elpošanas funkcijas 
pārbaude ar datoranalīzi 

   

13. Rentgenoloģisks krūšu dobuma 
orgānu izmeklējums 

   

14. Audiometrija    

15. Asins aina    

16. Klīniska asins aina    
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17. Bilirubīns asinīs     

18. Retikulocīti    

19. Glikozes līmenis asinīs    

20. Kreatinīna līmenis asinīs    

21. Kālijs asinīs    

22. ASAT    

23. ALAT    

24. Urīna analīze    

Kopā par visiem medicīniskajiem 
pakalpojumiem 

   

 

 

4. APLIECINĀJUMI 
4.1. Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties cenu aptaujā un izpildīt 
cenu aptaujas dokumentos norādītās prasības. 
4.2. Šis piedāvājums ir derīgs _____ kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām (termiņš ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas). 
4.3. Ja piedāvājums tiks pieņemts, apņemamies noslēgt līgumu _________ kalendāro dienu 
laikā, skaitot no pasūtītāja uzaicinājuma izteikšanas dienas (termiņš ne ilgāks nekā 5 (piecas) 
kalendārās dienas). 
4.4. Apliecinām, ka piekrītam slēgt līgumu (Pielikumā Nr.3) noteiktajā redakcijā. 
4.5. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs garantējam sniegto pakalpojumu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un cenu aptaujas nolikumam. 

 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts* z.v. 

Datums  
*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona. 
*Nav nepieciešams parakstīt, ja piedāvājumu iesniedz elektroniski 
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Pielikums Nr. 3 
 

Līgums 
par veselības pārbaudēm 

 
 

Kocēnu novada Kocēnu pagastā                        2020.gada __.______ 
 
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003004220, _________________personā, kurš rīkojas uz Statūtu un valdes 
pilnvarojuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „__”, vienotais reģistrācijas Nr.__, tās _____ 
personā, kurš rīkojas uz _____ pamata, (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, 
turpmāk tekstā abas kopā sauktas „Puses” un katra atsevišķi arī „Puse”, noslēdz šāda 
satura līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja nosūtītajām personām 
iespēju iziet šādas veselības pārbaudes (turpmāk kopā – Veselības pārbaudes): 

1.1.1. obligātās veselības pārbaudes personām, kuras ir nodarbinātas vai kuras 
paredzēts nodarbināt pie Pasūtītāja darbā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 
10. marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 
(turpmāk – Obligātā veselības pārbaude);  
1.1.2. veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt 
transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, personām, kuras ir nodarbinātas vai kuras 
paredzēts nodarbināt pie Pasūtītāja darbā par noteiktas kategorijas transportlīdzekļu 
vadītāju atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 06. decembra noteikumiem Nr. 940 
„Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras 
vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības 
pārbaudes izdevumu segšanas kārtību” (turpmāk – Transportlīdzekļu vadītāju veselības 
pārbaude). 

1.2. Veselības pārbaudes tiek veiktas atbilstoši tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr. 1) un 
Izpildītāja piedāvājumam (Pielikums Nr. 2). 
 

2. Veselības pārbaužu maksa un tās samaksas kārtība 
2.1. Maksa par Veselības pārbaužu veikšanu tiek aprēķināta atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumā norādītajām cenām. 
2.2. Līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
rēķinu par iepriekšējā kalendāra mēnesī veiktajām Veselības pārbaudēm (norādot personu 
vārdus, uzvārdus, veikto speciālistu apskates un izmeklējumus, cenas un samaksas 
kopsummu). 
2.3. Pasūtītājs veic samaksu par Veselības pārbaudēm 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu 
laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas. 
2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu 
par Veselības pārbaudēm uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

 
3. Pušu saistības 

3.1. Pasūtītājam ir pienākums: 
3.1.1. veikt samaksu par Veselības pārbaudēm atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības: 
3.2.1. pieprasīt no Izpildītāja savlaicīgu un precīzu šī Līguma noteikumu izpildi, kā arī 

Veselības pārbaužu apskašu rezultātus. 
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3.3. Pasūtītājam ir arī citas tiesības un pienākumi, kas noteikti Līgumā un tiesību aktos. 
3.4. Izpildītājam ir pienākums: 

3.4.1. savlaicīgi un kvalitatīvi veikt Veselības pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Līguma nosacījumiem;  

3.4.2. nodrošināt Obligāto veselības pārbaužu veikšanu Pasūtītāja nosūtītajām 
personām, kurām Pasūtītājs ir izsniedzis atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 
10. marta noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 
pārbaude” noteikta parauga aizpildītu veselības pārbaudes karti - 2 (divos) 
eksemplāros; 

3.4.3. nodrošināt Transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaužu veikšanu tām Pasūtītāja 
nosūtītajām personām, kurām Pasūtītājs ir izsniedzis aizpildītu, uz Pasūtītāja 
veidlapas noformētu un Izpildītājam adresētu, noteikta parauga nosūtījumu 
(Pielikums Nr. 3); 

3.4.4. laboratoriskos izmeklējumus veikt tikai atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem sertificētā laboratorijā; 

3.4.5. Veselības pārbaudes veikt ______ (adrese), darba laikā ________, par izmaiņām 
rakstveidā informējot Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš; 

3.4.6. nomainīt attiecīgo ārstniecības personu pret citu, ja saņemta pamatota Izpildītāja 
pretenzija, kas izteikta, pamatojoties uz Pasūtītāja darbinieku sniegtajām 
sūdzībām par ārstniecības personu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 

3.5. Izpildītājam ir tiesības: 
3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja savlaicīgu un precīzu šī Līguma noteikumu izpildi. 

3.6. Izpildītājam ir arī citas tiesības un pienākumi, kas noteikti Līgumā un tiesību aktos. 
 

4. Pušu atbildība 
4.1. Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes un/vai 
neizpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās. 
4.2. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic maksājumus par Veselības 
pārbaudēm, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) 
apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% 
(desmit procenti) no neveiktā maksājuma. 
4.3. Ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) par katru konstatētu Līgumā noteikto 
saistību pārkāpumu. 
4.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no 
tiem līgumsodus un zaudējumu, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu. 
 

5. Strīdu izšķiršanas kārtība 
5.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma 
darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā. 
5.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā 
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 

6. Nepārvaramas varas apstākļi 
6.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu 
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). 
6.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā 
jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne 
vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
6.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma 
termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst 
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vairāk nekā 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma 
darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. 
 

7. Līguma izbeigšana 
7.1. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu zaudējumu 
atlīdzināšanas Izpildītājam, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, gadījumos, ja: 

7.1.1. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt 
Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;  

7.1.2. Izpildītājs tiek likvidēts, vai reorganizēts, pret Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas 
vai tiesiskās aizsardzības process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta citu 
iemeslu dēļ; 

7.1.3. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līguma noteikumiem vai tiesību aktu prasībām. 
7.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 
vismaz 3 (trīs) kalendāros mēnešus iepriekš. 
7.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, 
neievērojot šajā sadaļā noteikto kārtību. 
7.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma 
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad 
Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, 
izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.  

 
8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā 
noteikto saistību pilnīgai izpildei. 
8.2. Veselības pārbaužu veikšana Līguma ietvaros tiek nodrošināta no 2021. gada 
01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. 
8.3. 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. 
8.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. 
Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
8.5. 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. 
8.6. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz 
Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 
8.7. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas tiesību aktiem.  
8.8. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas 
Republikas tiesību noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 
8.9. Ja, kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas 
neietekmē Līguma darbību kopumā.  
8.10. Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai, 
izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc tā 
nodošanas pastā.  
8.11. Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas 
noslēgt tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to. Šī Līguma un tā jebkādu 
pielikumu saturs ir komercnoslēpums, kura izpaušana trešajām personām, izņemot ar 
Līguma izpildi saistītām institūcijām un personām, bez Pušu piekrišanas ir aizliegta.  
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8.12. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 
nosaukumiem ir izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā 
nevar tikt izmantots, vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 
8.13. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja Puses ir__________, 
tālrunis ______, mobilais ______, e-pasts _______ . 
8.14. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Izpildītāja Puses ir __________, 
tālrunis ______, mobilais ______, e-pasts _______ . 
8.14.  Mainoties Pušu adresei, bankas rekvizītiem, Līgumā noteiktām kontaktpersonām 
Puse ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski par to paziņo 
otrai Pusei. Par zaudējumiem, kuri var rasties šī Līguma Pusei sakarā ar šo izmaiņu 
savlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu pilnā apjomā atbild vainīgā Puse. 
8.15. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, uz 4 (četrām) 
lapām, ar 3 (trīs) pielikumiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Viens Līguma 
eksemplārs tiek izsniegts Pasūtītājam, viens - Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridisks spēks.  
 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pasūtītājs  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“VTU VALMIERA” 
Vienotais reģ. Nr. 40003004220 
Adrese: “Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu 
pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 
Tālr., fakss 6 42 22021 
Konta Nr.LV88UNLA0018000460814 
AS “SEB banka” Valmieras filiāle 
kods UNLALV2X 
 
 
         ___________________________ 
                                   /                     / 
 
 
 

Izpildītājs  
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Pielikums Nr.__ 
__.__._______ Līgumam  
par veselības pārbaudēm 

 
  

NOSŪTĪJUMS 
transportlīdzekļu vadītāju un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja 

kvalifikāciju, veselības pārbaudei 
 

Kocēnu novada Kocēnu pagastā 
 

 
201_.gada __._____________                                                                                 Nr.                                                                                   
 
         Nosūtām transportlīdzekļu vadītāju _____________, personas kods ___________, 
dzīvojošu _________________, uz transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudi, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 06. decembra noteikumiem Nr.940 „Noteikumi 
par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt 
transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes 
izdevumu segšanas kārtību”. 
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003004220, juridiskā adrese - „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 
LV-4220, garantē samaksu par ______________veikto veselības pārbaudi 
transportlīdzekļu vadītājam ______________ atbilstoši izrakstītajam rēķinam. 
 
 
 
 
    Valdes priekšsēdētājs                                                          Oskars Spurdziņš                                          

 


