Līgums Nr. 03/11/16
Rīga

2016.gada 11. novembrī

Ceļu satiksmes drošības direkcija, reģ. Nr.40003345734, tās valdes locekļa Imanta
Paeglīša personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk saukts – Pasūtītājs,
no vienas puses, un
SIA "Triviums apmācība", reģ.Nr.40003602352, tās valdes priekšsēdētājas Agijas
Romaņenko personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukta - Izpildītājs, no otras
puses, turpmāk kopā saukti Līdzēji,
pamatojoties uz iepirkuma „Apmācību programma “Rutīnas un profesionālās
izdegšanas cēloņi un risinājumi”” (id. nr. CSDD 2016/74) rezultātiem, noslēdz šāda satura
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Līguma priekšmets ir apmācību programma “Rutīnas un profesionālās izdegšanas
cēloņi un risinājumi” (turpmāk – Apmācības) Līguma 1.pielikumā Pasūtītāja 11
(vienpadsmit) darbinieku grupām.
Semināra norises laiks ir noteikts no 2016.gada 15.novembra līdz 2017.gada
1.martam.
Semināra norises vietu nodrošina Pasūtītājs.
Katrai grupai nodrošinātais apmācību ilgums ir 8 (astoņas) akadēmiskās stundas.
Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Izpildītāja sniegtos Apmācību
pakalpojumus.
2.

2.1.
2.2.

Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Apmācību dalībniekus ar Apmācību programmu
un mācību materiāliem.
Izpildītājs apņemas kvalitatīvi novadīt Apmācības saskaņā ar Apmācību aprakstu un
šī Līguma noteikumiem.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Izpildītāja pienākumi

Pasūtītāja pienākumi un tiesības

Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms katras Apmācības sākuma
iesniegt Apmācību dalībnieku sarakstu.
Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Apmācību dalībniekus ar nepieciešamo
aprīkojumu, Apmācību telpām.
Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt iesniegto Apmācību dalībnieku sarakstu.
Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, ja Apmācības tiek
novadīts nekvalitatīvi vai neatbilstoši saskaņotajam Apmācību aprakstam.
4.Līguma termiņš

4.1.
4.2.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz Līdzēji ir izpildījuši
savas saistības pilnā apmērā.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu rakstveidā par to informējot
Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība
5.1.

5.2.
5.3.

Līguma summa ir EUR 9718,50 (deviņi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un
50 centi) un PVN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Vienas grupas cena ir EUR
883,50 (astoņi simti astoņdesmit trīs euro 50 centi) un PVN normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
Katra mēneša beigās tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kur tiek fiksēts
faktiski novadīto Apmācību skaits, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai.
Rēķins tiek apmaksāts 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
6. Līdzēju atbildība

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Visi strīdi Līguma ietvaros risināmi sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, tie
risināmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,01% apmērā no termiņā
nesamaksātā rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
termiņā nesamaksātās rēķina summas.
Neviens Līdzējs nav tiesīgs no šī Līguma izrietošās saistības, tiesības un pienākumus
pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajai personai bez otras puses rakstveida piekrišanas.
Šajā Līgumā noteiktā nepildīšanas un/vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā vainīgais
Līdzējs atlīdzina otram zaudējumus, kuri tam radušies nepienācīgas Līguma izpildes
dēļ.
Izpildītājam ir pienākums kvalitatīvi sniegt pakalpojumus.
Pasūtītājs var atcelt Apmācības ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms Apmācību sākuma, par
to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
Izpildītājs var mainīt Apmācību datumus ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms Apmācību
sākuma, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju.
Pasūtītājs var uz vienpusēja lēmuma pamata izbeigt līgumu, rakstiski brīdinot
Izpildītāju 2 nedēļas iepriekš, ja kvalitāte neatbilst tam par ko iepriekš Pasūtītājs ir
vienojies ar Izpildītāju.
7. Nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure)

7.1.

7.2.

7.3.

Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi,
ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (ugunsgrēks, dabas
stihija, karš, jebkura rakstura militāras operācijas, streiks, valsts un pašvaldības
iestāžu darbība vai akti vai citi apstākļi, kurus Līdzēji nevar ietekmēt ar savu darbību
vai bezdarbību);
Par Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanos nekavējoties jāinformē otru
Līdzēju, sniedzot detalizētu nepārvaramas varas apstākļu aprakstu, to iespējamo
darbības ilgumu, izbeigšanās brīdi un ietekmi uz Līguma saistību izpildi.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā šis Līgums nav spēkā ilgāk par
trim mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

8. Citi noteikumi
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

Līdzēji apņemas šī Līguma sakarā nodoto informāciju neizpaust trešajām personām
bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
Gadījumā, ja Apmācības vai to mācību materiāli satur elementus, kurus var atzīt par
autordarbu, tad ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs nodod visas
mantiskās tiesības (kā arī šajā punktā minētās citas tiesības) uz Apmācību un mācību
materiālu saturu Pasūtītājam.
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.
Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrai pusei pa vienam
eksemplāram un tiem ir vienāds juridisks spēks.
Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: Santa Perova, tel.67025728, e-pasts:
santa.perova@csdd.gov.lv.
Kontaktpersona no Izpildītāja puses: Inese Kuka, tel. 67282219, e-pasts:
inesek@triviums.lv.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģ. Nr. 40103343655
S. Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Banka: AS Swedbank
konts LV92HABA0551029752626

SIA "Triviums apmācība"
Reģ. Nr.40003602352
Blaumaņa iela 11/13-12, Rīgā, LV-1011
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV69HABA0551003190754

_______________________________
Imants Paeglītis

_______________________________
Agija Romaņenko

