Vispārīgā vienošanās
Rīgā

2016.gada 13.aprīlī

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", vienotais reģ. nr.
40003345734, Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīga, LV-1079, tās valdes priekšsēdētāja Andra
Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā
“Pasūtītājs”, no vienas puses, un
Anda Zvīgule, personas kods 290959-10057;
Igors Ivanovs, personas kods 040775-10905;
Juris Kreicbergs, personas kods 110661-10602;
Oskars Irbītis, personas kods 091275-12259;
Rudīte Lagzdiņa, personas kods 270870-11917;
Jurijs Gorbenko, personas kods 010775-10733;
turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Teorētiskās apmācības kursu (semināru) ceļu satiksmes
drošības jautājumos pasniegšana” (id.nr. CSDD 2016/22) rezultātiem, noslēdz šādu
vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vispārīgā vienošanās):
1. Vispārīgās vienošanās priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošina teorētiskās apmācības kursu
(semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos pasniegšanu atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.551 „Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi”
2.pielikumā noteiktajām tēmām:
1.1.1. ceļu satiksmes dalībnieku uzvedība un to ietekmējošie faktori
(transportlīdzekļa vadītāja drošums, automobiļa lietošanas psiholoģiskā nozīme — motīvi
un vajadzības, nogurums, psihofizioloģijas pamati, mazāk aizsargāto ceļu satiksmes
dalībnieku uzvedības īpatnības, dusmas, agresija un stress kā ceļu satiksmes problēma,
alkohols, narkotiskās vielas un transportlīdzekļa vadīšana, slimības, medikamenti un
transportlīdzekļa vadīšana);
1.1.2. vadītāja droša rīcība dažādās ceļu satiksmes situācijās (transportlīdzekļa
drošas vadīšanas pamati, indivīda un sabiedrības zaudējumi ceļu satiksmes negadījumu dēļ,
transportlīdzekļa drošas vadīšanas mehānika, bīstamu ceļu satiksmes situāciju un
negadījumu veidošanās, transportlīdzekļu vadīšanas īpatnības dažādos meteoroloģiskos un
ceļa apstākļos, drošas vadīšanas ieguvumi).
2. Vispārīgās vienošanās izpildes nosacījumi un apjoms
2.1. Izpildītājiem Andai Zvīgulei, Igoram Ivanovam un Rudītei Lagzdiņai mācību
kursi (seminārs) par Vispārīgās vienošanās 1.1.1.punktā minēto tēmu jāpasniedz pēc pašu
izstrādātājiem, vienotajiem un savstarpēji saskaņotajiem mācību materiāliem un uzskates
līdzekļiem (latviešu un krievu valodās), kā arī atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
2.2. Izpildītājiem Jurim Kreicbergam, Oskaram Irbītim un Jurijam Gorbenko
mācību kursi (seminārs) par Vispārīgās vienošanās 1.1.2.punktā minēto tēmu jāpasniedz
pēc pašu izstrādātājiem, vienotajiem un savstarpēji saskaņotajiem mācību materiāliem un
uzskates līdzekļiem (latviešu un krievu valodās), kā arī atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
2.3. Kopējais plānotais mācību kursu (semināru) stundu skaits abām tēmām
Vispārīgās vienošanās darbības laikā ir 960 mācību stundas.
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2.4. Izpildītājam ir jāievēro šādu apmācības kursu (semināru) organizēšanas
kārtību:
2.4.1. apmācības kursi (semināri) jāpasniedz sestdienās, rīta grupas no plkst.10.0015.00;
2.4.2. apmācības kursu (semināru) norises biežums atkarīgs no apmeklētāju
pieprasījuma;
2.4.3. katras Vispārīgās vienošanās 1.punktā minētās tēmas apmācība ne mazāk kā
5 mācību stundas;
2.4.4. vienas mācību stundas ilgums 45 minūtes.
2.5. Pasūtītāja pienākumi:
2.5.1. nokomplektēt apmeklētāju grupu un ne mazāk kā 3 dienas iepriekš informēt
Izpildītāju par mācību semināra (kursu) pasniegšanu;
2.5.2. nodrošināt mācību semināra (kursu) norises vietu un to nodrošināt ar
nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem (datoru, datorprojektoru, ekrānu uzskates
līdzekļu demonstrēšanai);
2.5.3. veikt mācību semināru (kursu) apmeklētāju uzskaiti.
2.6. Izpildītājs semināru (kursu) pasniegšanu nodrošina pēc Pasūtītāja atsevišķa
pieprasījuma.
3. Līgumcena un samaksas kārtība
3.1. Vispārīgās vienošanās kopējā līgumcena par 960 mācību stundu pasniegšanu ir
līdz 38400,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti eiro) bez PVN.
3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veikto darbu šādā kārtībā:
3.2.1. 1 (vienas) mācību stundas likme ir 40,00 EUR (četrdesmit eiro), tajā, skaitā
normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, izņemot PVN;
3.2.2. līdz katra nākošā mēneša 10.datumam par iepriekšējā mēnesī pasniegtajiem
mācību semināriem (kursiem) Pasūtītājs sagatavo darbu pieņemšanas nodošanas aktu,
norādot attiecīgajā mēnesī pasniegto mācību semināru (kursu) skaitu un samaksas apmēru;
3.2.3. Pasūtītājs samaksu par darbu veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
4. Pušu atbildība
4.1. Ja pasūtījums netiek izpildīts vai arī tā izpilde nav pabeigta, vai tas ir izpildīts
slikti vai citādāk nekā Pasūtītājs norādījis, vai arī nav ticis laikā izpildīts, kā arī, ja ar darba
uzdevumu saistīto lietu pēc darba pabeigšanas neatdod atpakaļ, tad Izpildītājam jāatlīdzina
Pasūtītājam nodarītie zaudējumi.
4.2. Ja norēķini netiek veikti Vispārīgās vienošanās 3.2.3.punktā norādītajā termiņā,
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
5. Vispārīgās vienošanās termiņi
5.1. Vispārīgās vienošanās termiņš ir 4 (četri) gadi.
5.2. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz brīdim,
kurš no nosacījumiem Vispārīgās vienošanās līgumcena vai Vispārīgās vienošanās termiņš
iestājas ātrāk.
6. Citi nosacījumi
6.1. Visi strīdi, kas varētu rasties par Līguma saistību izpildi starp Pusēm, tiks
risināti sarunu ceļā. Sarunu nesekmīga iznākuma gadījumā strīds tiks izšķirts Latvijas
Republikas tiesā.
6.2. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar šo
līgumu tādā apmērā, kādā šo saistību neizpilde aizkavēta vai lauzta nepārvaramas varas
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apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu Puses saprot dabas katastrofas, ugunsgrēkus, masu
nekārtības, juridiska rakstura apstākļus, kurus apstiprina attiecīgie kompetentu institūciju
dokumenti un citus ārkārtējus apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma
sastādīšanas vai izpildes laikā.
6.3. Jebkuri Vispārīgās vienošanās grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai
tad, ja sagatavota vienošanās un to parakstījušas abas puses.
6.4. Vispārīgā vienošanās sagatavota 7 (septiņos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām,
visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vien.reģ.Nr.40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
A/S „Citadele banka”
Kods: PARXLV22
_____________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Izpildītājs
Juris Kreicbergs
p.k.110661-10602
Kapseļu iela 4A – 11
Rīga, LV-1046

Izpildītājs
Oskars Irbītis
p.k.091275-12259
Raiņa iela 31
Smiltene, LV-4729

______________________
J.Kreicbergs

______________________
O.Irbītis

Izpildītājs
Jurijs Gorbenko
p.k. 010775-10733
Valguma iela 20 – 17
Rīga, LV-1048

Izpildītājs
Igors Ivanovs
p.k. 040775-10905
Biķernieku iela 106/1 – 18A
Rīga, LV-1039

______________________
J.Gorbenko

______________________
I.Ivanovs

Izpildītājs
Rudīte Lagzdiņa
p.k. 270870-11917
Baložu iela 23 – 2
Rīga, LV-1048

Izpildītājs
Anda Zvīgule
p.k. 290959-10057
Meliorācijas iela 25 – 9
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,LV3018

______________________
R.Lagzdiņa

______________________
A.Zvīgule
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