LĪGUMS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma nr. __________
SIA „WIN partners” līguma nr. IH-CTS-001-02-65
Rīgā

2016.gada 3.novembrī

Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vien.reģ.Nr.
40003345734, turpmāk „Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš
rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, no vienas puses un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WIN partners”, vien.reģ.Nr. LV40103175108,
turpmāk „Izpildītājs, tās valdes locekļa Valtera Gražuļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata
no otras puses, kopā turpmāk saukti – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Apmācību programma “Uz klientu vērsta apkalpošana.
Apkalpošanas algoritms un tā padziļināta izpratne” (id. nr. CSDD 2016/71) rezultātiem, noslēdz
šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Izpildītājs saskaņā ar abpusēji parakstīto Tehnisko specifikāciju Līguma 1.pielikumā
apņemas apmācīt ne vairāk kā 24 Pasūtītāja darbiniekus apmācību programmā “Uz
klientu vērsta apkalpošana. Apkalpošanas algoritms un tā padziļināta izpratne“
(turpmāk tekstā – Apmācība).
Apmācība tiek organizēta 2 (divās) grupās un vienā grupā ir ne vairāk kā 12
(divpadsmit) dalībnieki.
Katrai grupai nodrošinātais apmācību ilgums ir 8 (astoņas) akadēmiskās stundas.
Izpildītājs pirms Apmācību uzsākšanas veic sagatavošanos Apmācībai – situācijas
izpēti.
Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Izpildītāja sniegtos Apmācību pakalpojumus.
2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Pasūtītājs:
2.1.1. samaksā par Apmācībām atbilstoši šī Līguma noteikumiem un saskaņā ar Izpildītāja
iesniegtu rēķinu;
2.1.2. nodrošina un apmaksā telpas Apmācību norisei;
2.1.3. nodrošina un apmaksā ēdināšanu Apmācību dalībniekiem.
2.2. Izpildītājs:
2.2.1. nodrošina Apmācību procesa realizēšanu atbilstoši Pasūtītāja prasībām un uzņemas
atbildību par Apmācību procesa norisi t.i. Apmācības laika grafika ievērošanu,
Apmācības metožu izvēli, Apmācības dienas plānojuma ievērošanu un Apmācības
satura kvalitātes nodrošināšanu, ievērojot Līguma 2.pielikumā noteikto Apmācību
programmu;
2.2.2. apņemas veikt Apmācības procesu atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas
Republikā spēka esošajiem tiesību aktiem;
2.2.3. Apmācību procesa beigās, katram Apmācību dalībniekam izsniedz dokumentu, kas
apliecina Apmācību kursa noklausīšanos;
2.2.4. nodrošina atgriezenisko saiti Pasūtītāja vadībai ar secinājumiem un ieteikumiem
turpmākā darba kvalitatīvai nodrošināšanai;
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2.2.5. nodrošina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un licences šajā Līgumā
minēto Apmācību vadīšanai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību
aktiem.
2.3. Izpildītāja izstrādātie, Apmācībās izsniegtie materiāli tiek nodoti Apmācību grupas
dalībniekiem, izmantošanai viņu praktiskajā darbā šajās, kā arī citās Pasūtītāja
organizētajās Apmācībās.
2.4. Izpildītājam ir pienākums Līgumā paredzētās Apmācības veikt 2 (divu) mēnešu laikā
no Līguma parakstīšanas brīža.
3. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas datumā un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
Līguma summa un norēķinu kārtība

4.
4.1.

4.2.

Līguma kopējā summa ir EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) un PVN
21% EUR 735,00 (septiņi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi), kas kopā sastāda EUR
4235,00 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi).
Par Līgumā paredzētajiem darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma 4.1.punktā
minēto summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu izpildes un pieņemšanas nodošanas
akta parakstīšanas.
5.

5.1.
5.2.

5.3.

Atbildība

Izpildītājam ir pienākums 2 (divu) nedēļu laikā bez papildu maksas novadīt atkārtotas
Apmācības, ja Apmācības nav novadītas atbilstoši šim Līgumam.
Pasūtītāja atbildīgā persona šī Līguma izpildes un kontroles jautājumos - VAS „Ceļu
satiksmes drošības direkcija” Personāla un kvalitātes vadības daļas priekšnieces
vietniece – Santa Perova, tālr. 67025728, e-pasta adrese – santa.perova@csdd.gov.lv.
Izpildītāja atbildīgā persona šī Līguma izpildes un kontroles jautājumos – SIA „WIN
partners”, Tatjana Semjonova, tālr. 22842856, e-pasta adrese – tatjana@winpartners.lv.

6. Līguma izbeigšana
6.1. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, iepriekš noslēdzot savstarpēju rakstisku vienošanos.
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
6.2.1. otra Puse nepilda šajā Līgumā nolīgtās saistības un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc otras
Puses brīdinājuma saņemšanas dienas nav novērsusi brīdinājumā noteiktos pārkāpumus;
6.2.2. ja otra Puse maksātnespējas un/vai faktiskās maksātnespējas dēļ nespēj pildīt Līguma
saistības, bet tas neatbrīvo no atbildības par saistību nepildīšanu.
7.

Konfidencialitāte

Puses apņemas neizpaust no otras Puses saņemtu konfidenciālu informāciju, kas attiecas
uz otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, kā arī citu konfidenciāla rakstura
informāciju, kas attiecīgai Pusei kļuvusi zināma par otru Pusi šī Līguma darbības laikā.
8.
8.1.

Strīdu izskatīšanas kārtība

Visus strīdus, kas skar Līgumu, tā izpildi, pārkāpšanu, spēkā esamību vai atcelšanu,
Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiek
nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības Latvijas Republikas tiesību
aktos noteiktajā kārtībā.
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8.2.

Līgums parakstīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Puses piekrīt
pakļauties Latvijas tiesu jurisdikcijai, ja rastos jebkura veida strīds tiešā vai netiešā
sakarā ar šo Līgumu.
9.

Nepārvaramas varas apstākļi

Puses ir atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu
iestāšanās rezultātā. Šā likuma izpratnē par Force Majeure tiek uzskatīta arī pasniedzēja
veselība.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

10.
Citi noteikumi
Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī
Līguma noslēgšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot
Līgumu spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi
ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.
Pusēm nav tiesību pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus
un saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
Jebkuri grozījumi Līgumā un jebkuri Līguma papildinājumi ir spēkā pēc to rakstiskas
noformēšanas un abpusējas parakstīšanas.
Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu Pušu
parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks, katrai Pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs.
11.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV - 1079
Reģistrācijas Nr. 40003345734
Banka: AS „Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV75PARX0000118181018
___________________________________

SIA „WIN partners”
Jur. adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV - 1048
Biroja adrese Kr.Valdemāra 57/59-23, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr.: 40103175108
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV22
Konts: LV35 UNLA0050017043509
________________________________________

Valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš

Valdes loceklis Valters Gražulis
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