LĪGUMS
Nr. 2015/050K
Izpildītāja piešķirtais

Rīgā,

Nr. ____________
Pasūtītāja piešķirtais

2015.gada __. _________

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas nr.40003345734, tās
valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Komercizglītības centrs”, vienotais reģistrācijas nr. 40003324022, tās valdes
locekles Svetlanas Sukovskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā –
Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti arī par Pusēm vai katrs atsevišķi par
Pusi,
pamatojoties uz iepirkuma „Vidējā līmeņa vadītāju mācību pakalpojuma
nodrošināšana” rezultātiem (id.nr. CSDD 2015/66) noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Izpildītājs apņemas no 2015.gada 25.septembra līdz 2016.gada 26.februārim apmācīt
Pasūtītāja 2 (divus) darbiniekus, turpmāk tekstā – Apmācāmā persona, saskaņā ar Līgumam
pievienoto vadītāju profesionālās pilnveides izglītības programmu „Vadības zinātne. Vadības
zinību pamati” (mārketinga nosaukums „Biznesa klase”) - 180 akadēmiskās stundas (akad.st.
ilgums ir 45min.), LIZM licences Nr. P-7716 un akreditācijas Nr. AI 6835, turpmāk tekstā –
Studiju programma (Pielikums Nr.1), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.

LĪGUMA SUMMA

Līgumcena par Studiju programmas apguvi ir EUR 7398,00 (septiņi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit astoņi eiro, 00 centi) un PVN 21% 1553,58 EUR, kopsummā EUR 8951,58 (astoņi
tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens eiro, 58 centi), turpmāk tekstā – Līguma summa.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izpildītājs apņemas nodrošināt Studiju programmu ar nepieciešamiem mācībspēkiem.
Izpildītājs garantē, ka piesaistītajiem mācībspēkiem ir pietiekama pieredze un
atbilstošas profesionālās iemaņas un akadēmiskā izglītība attiecīgā Studiju programmas
temata mācīšanai.
Izpildītājs apņemas kvalitatīvi un saskaņā ar Studiju programmas nosacījumiem veikt
apmācību, nodrošināt Apmācāmo personu ar nepieciešamajiem mācību izdales
materiāliem un līdzekļiem. Nepieciešamās Studiju programmas izdales materiālu un
līdzekļu izmaksas ir iekļautas Līguma summā.
Izpildītājs apņemas nodrošināt nepieciešamos apstākļus studiju norisei, tai skaitā:
mācību telpas Rīgā vai Rīgas rajonā, tehnisko aprīkojumu, palīgmateriālus, kā arī 3
kafijas pauzes un pusdienas katrā mācību dienā.
Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas 2 (divu) darba
dienu laikā sniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par Apmācāmās personas sekmēm un
nodarbību apmeklējumu Studiju programmas ietvaros.
Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un bez Izpildītāja vainas rodas šķēršļi, kuru
rezultātā nav iespējams nodrošināt kādu no mācību moduļiem Studiju programmas
norises grafikā noteiktajā termiņā, Izpildītājs apņemas 1 (vienu) nedēļu pirms paredzētā
mācību moduļa norises laika brīdināt Apmācāmo personu un Pasūtītāju, nosakot citu
attiecīgā mācību moduļa norises laiku, pēc iespējas to saskaņojot ar Apmācāmo personu.
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Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām tehnisko, komerciālo vai jebkāda cita
rakstura informāciju par Pasūtītāju un Apmācāmo personu, kas kļuvusi tam pieejama ar
šo Līgumu uzņemto saistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos
aktos paredzētajos gadījumos. Šis nosacījums nezaudē spēku arī pēc Līguma termiņa
izbeigšanās vai Līguma laušanas.
3.7. Izpildītājs ir tiesīgs neatļaut Apmācāmajai personai piedalīties studiju nodarbībās, ja
Pasūtītājs nav saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem pilnībā izpildījis savas finansiālās
saistības.
3.8. Studiju nodarbību apmeklējums tiek reģistrēts un to apliecina pasniedzējs un
Apmācāmā persona ar saviem parakstiem. Izpildītājam nav pienākums atmaksāt
Pasūtītājam Līguma summu vai daļu no tās, ja Apmācāmā persona nav apmeklējusi
kādu no studiju nodarbībām.
3.9. Izpildītājs apņemas Apmācāmajai personai izsniegt valsts parauga apliecību par
profesionālās pilnveides izglītības programmas beigšanu pēc tam, kad Apmācāmā
persona sekmīgi pabeidza mācības, kā arī pilnībā izpildījusi šī Līguma 5.1.punktā
minētās prasības.
3.10. Ja Apmācāmā persona nevarēja sekmīgi nokārtot kādu no priekšmetiem, viņa par
papildus samaksu (EUR 128,58 + PVN par vienu astronomisko stundu) var saņemt
konsultāciju, iepriekš laikus saskaņojot ar pasniedzēju.
3.6.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

PASŪTĪTĀJA UN APMĀCĀMO PERSONU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pasūtītājs apņemas nodrošināt iespēju Apmācāmajai personai piedalīties Studiju
programmas mācību nodarbībās atbilstoši Studiju programmas norises grafikam.
Apmācāmā persona apņemas apmeklēt mācību nodarbības atbilstoši Studiju
programmas norises grafikam.
Ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ rodas šķēršļi, kuru rezultātā Apmācāmajai
personai nav iespējams apmeklēt mācību nodarbības Studiju programmas norises
grafikā noteiktajā datumā, Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, ne vēlāk kā divas darba dienas
pirms attiecīgās mācību nodarbības brīdināt par to Izpildītāju.
Ja kādu iemeslu dēļ Apmācāmajai personai nav iespējams turpināt piedalīties Studiju
programmas apguvē, Pasūtītājam ir tiesības, iepriekš rakstveidā vienojoties ar
Izpildītāju, nosūtīt uz Studiju programmas apguvi citu personu.
Pasūtītājs pilnībā atzīst, ka autortiesības uz Studiju programmas materiāliem, kas tiek
izmantoti Studiju programmā, pieder Izpildītājam un apliecina, ka tie netiks izplatīti vai
pavairoti bez Izpildītāja atļaujas.
NORĒĶINU KĀRTĪBA
Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas apmaksu 10 (desmit) dienu laikā pēc
attiecīga, Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
atbilstoša rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
Pasūtītājs saņem atpakaļ 90% no Līguma summas, rakstveidā atsakoties no dalības
Studiju programmā 2 (divas) nedēļas pirms Studiju programmas nodarbību grafikā
paredzētās pirmās nodarbības norises datuma.
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no dalības Studiju programmā ne vēlāk kā vienu nedēļu
pēc pirmajām divām studiju nodarbībām un saņem atpakaļ 100% no Līguma summas,
ja Apmācāmo personu neapmierina studiju kvalitāte. Citos gadījumos, Pasūtītājam
izlemjot atteikties no dalības Studiju programmā, Līguma summa atgriezta netiek.
Līguma summa ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar apmācību veikšanu,
tādējādi Pasūtītājam nav pienākums veikt jebkādus citus maksājumus kā vien Līguma
summas samaksu.
Maksājumu kavējuma gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu
0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
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PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

6.
6.1.

6.2.

Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas
varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst,
ne ietekmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.i. mācību spēku veselības stāvokļa
pēkšņa pasliktināšanās, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju
nemieri, streiki, kā arī Pusēm saistoši normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Pusēm nav
iespējas izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
Visus strīdus un nesaskaņas šī Līguma sakarā Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

7. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma pušu saistību pilnīgai
izpildei.
8. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI
8.1.
8.2.

Katra no Pusēm Latvijas Republikas līgumos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumus,
ko tā radījusi otrai Pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības.
Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.

9. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Reģ. Nr. 40003345734
PVN Reģ Nr. 40003345734
Bankas kods: PARXLV22
Bankas konts: LV75PARX0000118181018

________________________
/ A.Lukstiņš /

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Komercizglītības centrs”
Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Vien.Reģ. Nr. 40003324022
PVN Reģ. Nr. LV40003324022
Bankas kods: HABALV22
IBAN LV20HABA0551016799281

________________________
/S. Sukovska/
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