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2015.gada 4.martā

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora
vietnieces Agitas Ansones personā, kura rīkojas uz Reglamenta pamata, turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildība „Ķemers Business and LAW Company,
reģistrācijas Nr. 44103061476, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, kuru saskaņā ar Statūtiem pārstāv
valdes priekšsēdētāja Edīte Ķemere, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk
saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Kvalifikācijas celšanas kursu un
semināru
organizēšana
VSAC
„Vidzeme”
filiāļu
vajadzībām”,
ID
Nr.
VSAC„Vidzeme”2015/3, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto samaksu apņemas organizēt un
novadīt medicīnas personāla kvalifikācijas celšanas kursus, turpmāk – „Pakalpojums”,
Pasūtītāja darbiniekiem saskaņā ar tehnisko-finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1).
2. Pakalpojuma kvalitāte
2.1. Pakalpojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
labas prakses principiem.
2.2. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekošs skaits
atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un
materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas šajā
Līgumā nolīgtās saistības.
3. Pakalpojuma izpildes kārtība
3.1.Pakalpojuma izpildes vieta – Pasūtītāja filiāles.
3.2. Pakalpojuma izpildes laiks – Pušu atbildīgām personām vienojoties.
4. Līguma summa un samaksas kārtība
4.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda 978,00 EUR (deviņi
simti septiņdesmit astoņi eiro, nulle centi) apmērā, ar PVN 1183,38 EUR (viens tūkstotis
viens simts astoņdesmit trīs eiro, 38 centi).
4.2. Līguma summā tiek ietvertas visas izmaksas, t.sk., transporta izmaksas, darba alga,
nodokļi un citas neuzskaitītās, bet ar paredzamā Līguma izpildi saistītās izmaksas, kas būtu
nepieciešamas Izpildītājam, lai kvalitatīvi un pilnībā izpildītu šajā Līgumā paredzēto
Pakalpojumu.
4.3. Pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto
rēķinu un abpusēji parakstītu darba pieņemšanas-nodošanas aktu.
4.4. Norēķini par Pakalpojumu tiek veikti euro valūtā bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā
uz Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
4.5.Par apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras
naudas pārskaitījums uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma
uzdevums.
5. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība
5.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt semināra pienācīgu norisi atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktām prasībām.
5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt semināra dalībniekus ar metodiskajiem un citiem
materiāliem, kas nepieciešami semināra apguvei.

5.3. Izpildītājs izsniedz pēc semināra beigām katram dalībniekam sertifikātu par semināra
noklausīšanos.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības pārraudzīt semināra norises gaitu.
5.5.Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi apmaksāt Izpildītāja rēķinu par veiktajiem
Pakalpojumiem.
5.6. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
5.7. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1%
apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
5.8. Par Pakalpojuma sniegšanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma kopsummas par katru nokavēto dienu.
5.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
5.10. Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes un/vai
neizpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.
6. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana, izbeigšana, strīdu izskatīšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus.
6.2. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot
Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma
grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta
trešās daļas regulējumam.
6.3. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
6.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt apmācāmo darbinieku skaitu
saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1.
6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
6.5.1. Izpildītājs nepilda šī Līguma noteikumus;
6.5.2. šajā Līguma ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā
ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju
vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītājs kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai
uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus
samazinātā apjomā.
6.6. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
6.7. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi
tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR
Civillikuma normām.
8. Citi noteikumi
8.1. Pasūtītāja atbildīgā persona – Rudīte Kleinberga, tālrunis 64220830, e-pasts:
rudite.kleinberga@vsacvidzeme.gov.lv.
8.2. Izpildītāja atbildīgā persona – Edīte Ķemere, tālrunis ___________.
8.3. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu
2

rekvizītu maiņu.
8.4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu uz 2 (divām) lapām
divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
8.6. Līguma pielikums Nr.1 ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa un to paraksta abas Puses.
9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
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