
LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 

Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem 

 

Viesīte, Viesītes novads                                                             2015.gada 24. novembrī 

 

Viesītes novada pašvaldība”, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 10,  Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes  priekšsēdētāja, Jāņa 

Dimitrijeva personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk 

tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIAP”, reģistrācijas Nr. 40103462676, juridiskā 

adrese: Priežu iela 32, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, tās valdes locekļa 

Santosa Paupera personā, kurš rīkojas uz statūtu  pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) 

no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  

iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā "Tehniskās apsardzes 

pakalpojumi”, identifikācijas Nr. VNP 2015/21, rezultātiem un Izpildītāja  

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums), kas atbilst 

Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā (līguma 2. 

Pielikums)(turpmāk tekstā – Piedāvājums) veic tehnisko apsardzi Viesītes 

novada pašvaldības objektos (turpmāk tekstā – Pakalpojums). 
1.2. Apsardzes signalizācijas sistēmas apkope tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, apkopju grafiku rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju; 
1.3. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši šī līguma nosacījumiem un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem.  

1.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, 

Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

1.5. Līguma dokumenti ir : 

1.5.1. iepirkuma dokumenti, 

1.5.2. šis līgums, līguma pielikumi, 

1.5.3. līguma grozījumi. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību 

pilnīgai izpildei. 

2.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 36 mēneši no pakalpojuma uzsākšanas t.i. no 

2015. gada 1. decembra līdz 2018. gada 30. novembrim. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa EUR 28044,00 (divdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit četri euro 

un 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis  21% EUR 5889,24 (pieci tūkstoši 

astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši euro 24 centi), līguma kopējā summa 

EUR 33933,24 (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs, 24 centi).  
3.2. Par šajā Līgumā noteikto pakalpojumu saņemšanu Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam par tekošā  mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz 
Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Rēķina apmaksas termiņš tiek noteikts 10 (desmit)  
darba dienas no tā saņemšanas brīža. 

3.3. Ja Pasūtītājs nepamatoti neievēro ikmēneša maksājuma termiņu, tad Izpildītājs 
ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā 
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu. 
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Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šī Līguma pienācīgas un pilnīgas 
izpildes.  

3.4. Pasūtītājs neveic maksājumus par pakalpojumiem, ko tas nav saņēmis. Ja 
Pasūtītājam, ne savas vainas dēļ nav iespējas pieslēgt Objektu signalizācijai 
(signalizācija nedarbojas) u.tml., Pasūtītājs vai tā pārstāvis ziņo Izpildītājam, 
kurš fiksē Pasūtītāja sniegto informāciju un nekavējoties novērš radušos 
situāciju, veicot attiecīgu pārrēķinu par Pasūtītājam sniegto pakalpojumu 
apjomu; 

3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma 

uzdevumā. 

 
4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Izpildītājam ir pienākums: 
4.1.1. Veikt Objektu tehnisko apsardzi (signālu reģistrācija, analīze un 

apstrāde)-nodrošinot automātisku signālu padevi no Pasūtītāja Objektos 
uzstādītās automātiskās apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības 
signalizācijas uz Izpildītāja centrālo apsardzes pulti 24 (divdesmit četras) 
stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā vai atkarībā no Objekta darba 
režīma specifikas. 

4.1.2. Izmantot Pasūtītāja iekārtas. 
4.1.3. Ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no pakalpojuma uzsākšanas brīža 

nodrošināt apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas 
sistēmu tehnisko pieslēgšanu Izpildītāja centrālajai apsardzes pultij, par 
saviem līdzekļiem nodrošinot Pasūtītāja īpašumā atrodošos apsardzes 
signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu savietojamību ar 
Izpildītāja iekārtām, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. 

4.1.4. Nodrošināt Objektu apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas darbību 
arī elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā līdz  5 
stundām. 

4.1.5. Nodrošināt Objektu apsardzes signalizācijas uzturēšanu tehniskā darba 
kārtībā, tai skaitā Pasūtītāja īpašumā atrodošās apsardzes signalizācijas 
sistēmas uzraudzību un apkopi. 

4.1.6. 1 (vienu) reizi pusgadā veikt apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi. 
4.1.7. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja īpašumā atrodošās apsardzes 

signalizācijas sistēmas signalizācijas sistēmas remontu, iepriekš saskaņojot 
veicamo darbu tāmes un izpildes termiņu ar pasūtītāju. Ja remonta laikā 
apsardzes signalizācijas sistēma tiek atslēgta, nodrošināt Objekta fizisko 
apsardzi ārpus Pasūtītāja darba laika. Ja apsardzes signalizācijas sistēma 
remonta laikā tiek atslēgta un tiek pārsniegts remontdarbu tāmē 
saskaņotais apsardzes signalizācijas sistēmas remontdarbu izpildes 
termiņš, laikā, kādā tiek pārsniegts remontdarbu izpildes termiņš, 
nodrošināt bezmaksas Objekta fizisko apsardzi ārpus Pasūtītāja darba 
laika. 

4.1.8. Nodrošināt garantijas termiņu veiktajiem remontdarbiem un 
izmantotajiem materiāliem un rezerves daļām ne mazāk kā 24 (divdesmit 
četri) mēneši no darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas 
parakstīšanas dienas. 

4.1.9. Remontdarbiem nepieciešamo materiālu un detaļu uzcenojums nevar 
pārsniegt 5% (pieci) no vidējās tirgus cenas, ieskaitot materiālu un 
rezerves daļu piegādes cenu. 

4.1.10. Nodrošināt Izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā iespējami 
īsākā laikā pēc trauksmes signāla no Pasūtītāja objekta saņemšanas uz 
centrālo apsardzes pulti; 

4.1.11. Novērst vai arī mazināt zaudējumus, kas var rasties Pasūtītājam trešo 
personu prettiesiskas vai nolaidīgas darbības vai citāda veida Objekta 
apdraudējuma rezultātā, ar mērķi, lai saglabātu Pasūtītāja mantu, 
pārtrauktu pretlikumīgas darbības un/vai aizturētu likumpārkāpējus. 
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4.1.12. Pēc trauksmes signāla saņemšanas centrālajā apsardzes pultī, nodrošināt 
Izpildītāja mobilās grupas ierašanos Objektā, tā apsekošanu, un atbilstoši 
konstatētajam (ugunsgrēks, ielaušanās, trauksme u.tml.), tiesisku darbību 
veikšanu saskaņā ar Latvijas Republikas apsardzes darbību 
reglamentējošām spēkā esošajām tiesību normām un savas kompetences 
ietvaros, iespējamā tiesībpārkāpēja aizturēšanas veikšanu, tajā skaitā 
paziņošanu policijai un tās izsaukšanu uz Objektu, kā arī citu kompetentu 
glābšanas un avārijas dienestu informēšanu un /vai izsaukšanu. 

4.1.13. Par objektā konstatēto vai notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā 
pēc ierašanās informēt Pasūtītāja atbildīgos pārstāvjus un paziņot, ja 
nepieciešama to klātbūtne attiecīgā Objektā. Izpildītājs apsargā Objektu 
(fiziskā apsardze) līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim.  

4.1.14. Neatvērt Objektu un/vai neieiet tajā bez Pasūtītāja pārstāvja (policijas 
un/vai glābšanas un avārijas dienesta pārstāvja) klātbūtnes vai piekrišanas, 
izņemot ārkārtas situācijas. 

4.1.15. Nodrošināt Objekta bezmaksas fizisko apsardzi pirmajās 2 (divās) 
stundās pēc ārkārtas gadījuma iestāšanās, līdz ierodas Pasūtītāja pārstāvis. 
Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis minētajā termiņā nav ieradies un nav 
telefoniski brīdinājis par kavēšanos, kā arī nevienojas ar Izpildītāju par 
maksas fiziskās apsardzes izvietošanu Objektā, Izpildītājam ir tiesības 
atstāt Objektu. Šajā gadījumā Izpildītājs nav materiāli atbildīgs par 
Objektam, Pasūtītājam, trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

4.1.16.  Objekta ārējo fizisko apsardzi Izpildītājs nodrošina par atsevišķu 
samaksu pēc tarifa EUR 7,50 (septiņi euro 50 centi) un valstī noteiktā 
PVN likme. 

4.1.17. Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla 
saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem 
speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformā, lai būtu iespējams atpazīt 
to piederību pakalpojumu sniedzējam. 

4.1.18. Savlaicīgi informēt pasūtītāju par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar 
Objekta apsardzi vai signalizācijas sistēmu darbību. 

4.1.19. 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas sagatavot un iesniegt 

Pasūtītājam rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar apsardzes 

un ugunsdrošības sistēmām un instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā. 

 
5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītājam ir pienākums: 
5.1.1. lietot Pasūtītāja lietošanā nodotās Izpildītāja iekārtas (ja tādas tiek 

nodotas) atbilstoši to lietošanas instrukcijām, ar kurām Izpildītājs rakstveidā 
iepazīstinājis Pasūtītāja pārstāvi; 

5.1.2. Pirms Objekta pieslēgšanas centrālai apsardzes pultij, pārliecināties, ka: 
5.1.2.1. Objekta nav palikušas nepiederošas personas vai darbinieki; 
5.1.2.2. Objekts ir noslēgts, ir aizvērti logi, durvis, lūkas; 
5.1.2.3. telpās nav atstāti dzīvnieki; 
5.1.2.4. pirms Objekta atstāšanas pārliecināties, ka signalizācija ir ieslēgta apsardzes 

režīmā; 
5.1.2.5. Konstatējot trūkumus šī Līguma ietvaros (apsardze nav pieslēdzama centrālai 

apsardzes pultij u.tml.) nekavējoties ziņot Izpildītājam; 
5.1.3. pieslēgt un noņemt Objektu no apsardzes signalizācijas, saskaņā ar 

Izpildītāja instrukcijām, ar kurām Izpildītājs rakstveidā iepazīstinājis Pasūtītāju 
un tā pārstāvjus; 

5.1.4. ierasties Objektā pēc iespējas īsākajā laikā, no brīža, kad saņemts 
telefonisks paziņojums no Izpildītāja par nepieciešamību ierasties Objektā; 

5.1.5. iepriekš savstarpēji saskaņojot, nodrošināt Izpildītāja pārstāvja 
piekļūšanu Objekta apsardzes iekārtu profilaktiskai pārbaudei, apkopei, 
pārvietošanai u.tml.; 
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5.1.6. neizpaust individuālo lietotāja kodu nepiederošām personām. 
Nekavējoši, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, rakstiski paziņot par izmaiņām 
Pasūtītāja pārstāvju sarakstā. 

5.1.7. termiņā un pilnā apjomā norēķināties par saņemtiem Pakalpojumiem šī 
Līguma 3.daļā noteiktajā kārtībā;  

5.1.8. 24 stundas iepriekš paziņot izpildītājam par Objekta telpas/u remontu, 
pārbūvi, logu, durvju un citu būvelementu nomaiņu, pretējā gadījumā atbildību 
par zaudējumiem, kas var rasties, atbild pats Pasūtītājs. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja izrakstus par trauksmes signāla 
ienākšanas laiku, operatīvās grupas ierašanās laiku Objektā, operatora paziņojuma 
laiku Pasūtītājam vai tā pārstāvjiem par ierašanās nepieciešamību Objektā, viņu 
ierašanās laiku un citas ziņas, kas saistītas ar Pasūtītāja Objekta apsardzi. Izrakstu 
izsniegšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma notiek bezmaksas; 
 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Līgumu var grozīt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas 

tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

Līguma grozīšana pieļaujama ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta 

nosacījumus. 

6.2. Grozījumi līgumā tiek veikti, ja 

6.2.1. Ir izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likmē, 

6.2.2. Pasūtītājs palielina vai samazina apsargājamo objektu skaitu: 

6.2.2.1. Palielinot apsargājamo objektu skaitu, puses par cenu vienojas, 

balstoties uz iepirkumā iesniegto izmaksu kalkulāciju 

apsargājamajiem objektiem. 

6.3. Veicot grozījumus līgumā, puses pamatojas uz Izpildītāja finanšu piedāvājumā 

(2. Pielikums) norādītajām izmaksām. 

6.4. Pēc katriem līguma grozījumiem , kas attiecas uz apsargājamo objektu skaita 

izmaiņām, izpildītājs precizē līguma 2. pielikuma sadaļu  - Izmaksu kalkulācija 

pa objektiem. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un neapmaksāt līguma 

3.1.punktā noteikto Līguma summu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš, ja Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītājs un citi 

pieaicinātie speciālisti, konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši šā 

līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem.  

6.6. Atkāpjoties no līguma, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem 

līdz līguma laušanai. 

6.7. Izpildītājs  var vienpusēji atkāpties no līguma arī gadījumos, kad tas nav saistīts 

ar otras puses saistību neizpildi. Šādos gadījumos tiek noteikts sods par līguma 

laušanu 10% apmērā no līguma summas. 

6.8. Līdzēji var atkāpties no līguma izpildes bez soda par līguma laušanu, ja tas 

saistīts ar Izpildītāja likvidāciju vai Pasūtītāja likvidāciju vai reorganizāciju. 

6.9. Pēc pušu vienošanās līgums var tikt pārjaunots ar pušu saistību pārņēmējiem. 

 
7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Izpildītāja atbildība par šajā Līgumā tam noteikto saistību izpildi pilnā apjomā 
sākas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas, kas 
apliecina Objekta pieslēgšanu centrālajai apsardzes pultij. 

7.2. Atbildība par Objekta apsardzi no Pasūtītāja pāriet uz Izpildītāju ar brīdi, kad 
uz Izpildītāja centrālo apsardzes pulti pienāk informācija (signāls) par to, ka 
Objektam tiek pieslēgts apsardzes režīms, bet atbildība par Objektu pāriet uz 
Pasūtītāju ar brīdi, kad Objektu atslēdz no apsardzes režīma. 

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam visus 
tiešos zaudējumus, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai 
nepienācīgas izpildes rezultātā.  
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7.4. Izpildītāja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta AAS"Balta" EUR 142300,00
 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) apmērā.  

7.5. Izpildītājs atbild par Objekta esošo materiālo vērtību zaudējumiem un citiem 
atlīdzinājumiem 7.3.punkta kārtībā: 
a) izņemot: skaidru naudu, ja tās glabāšanai nav veikti speciāli drošības 
pasākumi (iekšējās logu restes, speciāli metāla skapji, seifi u.t.t.); 

 b) materiālās vērtības, kuras var paņemt neiekļūstot telpā. 
7.6. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī 

darbinieku ļaunprātīgas rīcības gadījumā, zaudējumu atlīdzināšanu Puses veic 
normatīvo aktu noteiktā kārtībā pēc visu zaudējumu atlīdzināšanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas un Pušu savstarpējās vienošanās par 
zaudējuma apmēru un to atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu vērtība tiek 
noteikta pamatojoties uz mantas vērtību apliecinošiem dokumentiem. 

7.7. Izpildītājs neatbild par Pasūtītājam, trešajām personām un Objektam nodarītiem 

zaudējumiem šādos gadījumos: 
7.7.1. Pasūtītāja pārstāvis atsakās (un tas tiek fiksēts) ierasties Objektā, vai nav 

ieradies un nav brīdinājis par kavēšanos pēc Izpildītāja telefoniskā 
paziņojuma saņemšanas un Izpildītājs ir izpildījis savus pienākumus šī 
Līguma ietvaros; 

7.7.2. operatīvās grupas piebraukšanas laika pamatots kavējums, kura iemeslu 
apstiprina kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija (ceļu satiksmes 
negadījums; ceļu remonts; sankcionētas un/vai nesankcionētas 
demonstrācijas; masu gājieni, mītiņi, kā arī ārvalstu pārstāvju vizīte; ceļu 
bloķēšanas gadījumā, ko veic zemessardze, policija vai ugunsdzēsēji 
u.tml.); 

7.7.3. Pasūtītājs veicis telpu remontu, pārbūvi, logu, durvju un citu 
būvelementu nomaiņu, par ko nav brīdinājis Izpildītāju 24 stundas 
iepriekš, telefoniski, elektroniski vai izmantojot faksu. 

7.8. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 
aizturēšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas 
apstākļu iestāšanos. Ar nepārvaramu varu, šī Līguma izpratnē saprot jebkādus 
valdības iestāžu, departamentu vai organizāciju izdotus rīkojumus, 
priekšrakstus vai rakstiskus norādījumus likumu vai citādā veidā, kas tieši 
ietekmē Līguma izpildi, kā arī jebkuri nemieri, terora akts, sacelšanās, karš, 
kara stāvoklis, ugunsgrēks, vētras, plūdi un citas stihiskas nelaimes, kas Pusēm 
nav kontrolējamas un kuras nav iespējams paredzēt, noslēdzot Līgumu. Šajā 
gadījumā Puses pārtrauc saistību izpildi un saistību izpildes termiņš tiek atlikts 
attiecīgi uz to laika periodu, kurā darbojas augšminētie apstākļi. 

7.9. Pusei, kura nevar izpildīt saistības nepārvaramas varas dēļ, ir pienākums 
nekavējoši, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no šādu apstākļu rašanās, 
paziņot par to otrai Pusei. Izbeidzoties šiem apstākļiem Pusei, kura atsaucās uz 
tiem, ir pienākums iesniegt otrai Pusei kompetentu iestāžu iesniegtu 
apstiprinājumu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu. 

8. CITI NOTEIKUMI 
8.1. Visi strīdi, kas var rasties Līguma izpildē, atrisināmi savstarpēji vienojoties vai 

arī Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā Latvijas Republikas tiesā 
pēc piekritības. 

8.2. Puses vienojas, ka no Līguma izrietošās domstarpības un/vai zaudējumu 
rašanās gadījumus izskata uz rakstveida pretenzijas pamata, kuru viena no 
Pusēm, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās 
brīža iesniedz otrai Pusei. Pretējā gadījumā turpmākā nākotnē Pusei vairs nav 
tiesību izteikt pretenziju, ja tā nav izmantojusi Pušu noteikto 15 (piecpadsmit) 
darba dienu termiņu jebkura veida pretenziju izteikšanai Līguma sakarā. 

8.3. Visi Līguma papildinājumi un grozījumi ir saistoši Pusēm tikai tad, ja tie 
noformēti rakstveidā, ko Puses apliecina tos parakstot. Līgumā norādītie 
pielikumi ir, un turpmāk visi iespējamie pielikumi, kļūst par šī Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
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8.4. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma nosacījumiem 
un apņemas tos izpildīt un ievērot. 

8.5. Līguma interpretēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikas likumdošanas akti. 
8.6. Līgums sagatavots  divos oriģinālos eksemplāros, abi ar vienādu juridisko 

spēku, pa vienam eksemplāram katrai Šī Līguma Pusei. 
8.7. Līguma pielikumi: 

1. Pielikums  - Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums (kopija); 

2. Pielikums – finanšu piedāvājums (kopija). 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI  

 Pasūtītājs Izpildītājs 

Nosaukums Viesītes novada pašvaldība SIA „RIAP” 

Reģistrācijas 

Nr.: 

LV90000045353 LV40103462676 

Juridiskā 

adrese: 

Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV 5237 
Priežu iela 32, Jaunmārupe, 

Mārupes novads, LV-2166 

Faktiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV 5237 
Priežu iela 32, Jaunmārupe, 

Mārupes novads, LV-2166 

Banka: AS SEB Banka  

Norēķinu konts: LV66UNLA0009013130395  

Bankas kods: UNLALV2X  

 

10. PUŠU PARAKSTI: 

Pasūtītājs 

Viesītes novada pašvaldība  

Domes  priekšsēdētājs 

Jānis Dimitrijevs 

__________________ 

Izpildītājs 

SIA „RIAP” 

Valdes loceklis 

Santoss Pauperis 

__________________ 

 

 


