Līgumi 2019
Publicēts: 26.08.2020.

Līguma numurs, nosaukums
Līgums Nr. 1/22/2019/399 “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvprātīgā darba veicēju veselības un
dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem”.
LĪGUMS Nr. 1/19/2019/NFI/258 " Komandējuma un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana"

Noslēgšanas
datums
20.12.2019

19.12.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/350 "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana
04.12.2019
Latvijas ieslodzījuma vietām"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/349 " Olaines cietuma (Latvijas Cietuma slimnīca) potenciāli piesārņotās vietas
izpēte"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/349 "Dzeramā ūdens sistēmas un trīs artēzisko urbumu skalošana/dezinfekcija
Valmieras cietumā"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/345 „Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)”

04.12.2019

04.12.2019

29.11.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/335 " Virsmatraču no ūdensnecaurlaidīga auduma iegāde un piegāde
26.11.2019
Olaines Cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcai)"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/325 "Arkveida metāla detektēšanas iekārta iegāde, piegāde un uzstādīšana''
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/115).
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/316 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana" (iepirkuma
identifikācijas Nr.IeVP 2019/111)
LĪGUMS Nr. 1/19/2019/278/NFI "Biroja tehnikas iegāde ar piegādi"
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/277 "Tvaika sterilizatora – autoklāva (25 L) iegāde ar piegādi Olaines Cietumu
slimnīcas stomatoloģijas kabinetam" (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2019/105)
Līgums Nr. 1/22/2019/271 "Par fotogrāfa pakalpojumi un momentfoto automāta īre ar momentfoto
izdruku".
LĪGUMS Nr.1/19/2019/NFI/251 "Fotogrāfa pakalpojumi"
Līgums Nr. 1/23/2019/255 “Par personāla sagatavošanu darbam ar VRS/VRS-SO instrumentiem un
Vardarbības mazināšanas programmu)”.

08.11.2019

06.11.2019

23.10.2019

22.10.2019

16.10.2019

10.10.2019

04.10.2019

Līgums Nr. 1/23/2019/239 “Par moderatoru pakalpojumiem”.
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/238 "Bijušā Brasas cietuma pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/100)
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/229 "Rīgas Centrālcietuma apsardzes posteņu Nr.4 un Nr.5 sargtorņu
remontdarbi", (iepirkuma identifikācijas IeVP 2019/82)
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/228 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana" (ID Nr. IeVP
2019/87

30.09.2019

27.09.2019

18.09.2019

17.09.2019

Līgums Nr. 1/23/2019/227 “Par moderatoru pakalpojumiem”.

11.09.2019

Līgums Nr. 1/16/2019/223 "Bezpilota lidaparāta "Dronu" iegāde"

13.09.2019

LĪGUMS Nr. 1/16/2019/222 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana" (iepirkuma
identifikācijas Nr. IeVP 2019/87)
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/220 "Alumīnija mobilā torņa (sastatnes) iegāde un piegāde" (ID Nr. IeVP 2019/80)
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2019/219 par 2017.gada 18.augusta Līguma Nr.1/16/2017/228 "Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Liepājas cietumā" grozījumiem
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/218 "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi Rīgas Centrālcietumā un
Daugavgrīvas cietumā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/92)
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2019/208 par 2017.gada 4.augusta Līguma Nr.1/16/2017/221 "Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā)" grozījumiem
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/210 "Mākslīgo plaušu ventilatoru remonts, rezerves daļu iegāde un funkcionālās
darbības pārbaude"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/200 "Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts un gāzes degļu nomaiņa Rīgas
Centrālcietumā"
LĪGUMS Nr. 1/16/2019/198 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes operatīvo transporta līdzekļu izsekošanas
sistēmas pakalpojumu nodrošināšana"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/185 „Valmieras cietuma dzīvojamā korpusa pārbūves un pastaigu laukumu
izbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana”

13.09.2019

12.09.2019

03.09.2019

02.09.2019

29.08.2019

23.08.2019

20.08.2019

15.08.2019

01.08.2019

LĪGUMS Nr. 1/16/2019/179 "Katlu mājas tehniskā apkope Daugavgrīvas cietumā"

23.07.2019

LĪGUMS Nr. 1/16/2019/175 "Jēkabpils cietuma katlu mājas karstā ūdens apgādes sistēmas remontdarbi"

17.07.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/174 „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā
publiskā iepirkuma kritērijus”

17.07.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/172 "Kanalizācijas fekāliju sūkņa iegāde un uzstādīšana"

16.07.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/171 „Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

11.07.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/169 „Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”
LĪGUMS Nr.1/16/2019/166 „Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes
stacijās, izmantojot norēķinu kartes”
LĪGUMS Nr.1/16/2019/153 "Remontdarbu, saimniecības preču un saistīto izstrādājumu iegāde ar
piegādi"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/152 "Remontdarbu, saimniecības preču un saistīto izstrādājumu iegāde ar
piegādi"

10.07.2019

04.07.2019

17.06.2019

17.06.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/151 „Īslaicīga auto noma Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām”

13.06.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/149 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes objektu inženiertīklu izdruku digitalizācija”

12.06.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/142 " Latvijas valsts karoga iegāde"

06.06.2019

Lūdzu publicēt pie līgumiem: VIENOŠANĀS Nr. 1/16/2019/144 par 2018. gada 2. novembra līguma Nr.
1/16/2018/303 "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās,

03.06.2019

izmantojot norēķinu kartes" grozījumiem
VIENOŠANĀS Nr. 1/16/2019/150 par 2018. gada 3. jūnija līguma Nr. 1/16/2018/302 "Degvielas iegāde
Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

03.06.2019

grozījumiem
LĪGUMS Nr.1/16/2019/133 „Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana”

03.06.2019

VIENOŠANĀS Nr. 1/16/2019/146 par 2017. gada 31. maija līguma Nr. 1/16/2017/168 "Degvielas iegāde
Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

31.05.2019

grozījumiem
VIENOŠANĀS Nr. 1/16/2019/148 par 2017. gada 31. maija līguma Nr. 1/16/2017/167 "Degvielas iegāde
Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

31.05.2019

grozījumiem
LĪGUMS Nr.1/16/2019/120 "Dziļurbuma sūkņa iegāde un uzstādīšana"

30.05.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/116 "Ventilācijas sistēmas remontdarbi Jēkabpils cietumā"

22.05.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/117 "Autoservisa pakalpojumi"

22.05.2019

LĪGUMS Nr.1/23/2019/111 "Par lektoru pakalpojumiem"

14.05.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/113 "Poligrāfijas materiālu iegāde, izgatavošana ar piegādi"

16.05.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/102 "Karstā ūdens padeves remonts Rīgas Centrālcietuma siltummezglā"

07.05.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/96 „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem”

29.04.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/85 "Ieslodzījuma vietās esošo alkometru verificēšana"

24.04.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/83 „Vieglo automašīnu un pasažieru mikroautobusa noma”

17.04.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/82 „Izlietoto toneru apsaimniekošana”

15.04.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/81 „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem”

11.04.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/80 „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem”

11.04.2019

LĪGUMS Nr.1/16/2019/39 „Ugunsdrošības sistēmas izveide, uzturēšana un pilnveidošana un
ugunsdzēsības inventāra nodrošināšana”
LĪGUMS Nr.1/16/2019/29 "OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta
transportlīdzekļiem"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/24 „Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde”
LĪGUMS Nr.1/16/2019/18 "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un
ugunsdrošības sistēmas apkope"
Lūdzu publicēt pie līgumiem: LĪGUMS Nr.1/16/2019/13 "Jelgavas cietuma Dzīvojamā korpusa Nr. 1 telpu
un jumta remonts"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/11 "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas
10.vienības jumta remonts""
LĪGUMS Nr.1/16/2019/7 "Aizsargcimdu, kas pasargā no caurduršanas ar adatām un asmens griezumiem
iegāde ar piegādi"
LĪGUMS Nr.1/22/2019/5 “Aprīkojuma iegāde ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo
saišu uzturēšanas pasākumu nodrošināšanai ieslodzījuma vietās”
LĪGUMS Nr.1/16/2019/4 "Žalūziju izgatavošana ar uzstādīšanas materiāliem, piegāde un mazgāšana"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/3 "Kravas autotransporta pakalpojumi un krāvēju
pakalpojumu nodrošināšana"
LĪGUMS Nr.1/16/2019/1 "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot
zaļā iepirkuma pamatprincipus"
LĪGUMS Nr.1/22/2019/2 “Aprīkojuma iegāde ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo
saišu uzturēšanas pasākumu nodrošināšanai ieslodzījuma vietās”
LĪGUMS Nr.1/16/2018/376 „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā
publiskā iepirkuma kritērijus”
LĪGUMS Nr.1/16/2018/372 "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot
zaļā iepirkuma pamatprincipus"

https://www.ievp.gov.lv/lv/ligumi-2019
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