
 

Līgums Nr. LPP 2015/49 

PAKALPOJUMU LĪGUMS 

 

 

Liepāja                          2015. gada 14.maijā 

 

SIA „Komunālā pārvalde”, reģistrācijas nr. 42103017215, juridiskā adrese - Uliha iela 44, 

Liepāja, LV-3401, tās valdes locekļa Jāņa NEIMAŅA personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

statūtiem, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS,  

un 

Liepājas Neredzīgo biedrība, reģistrācijas nr. 40008093846, juridiskā adrese - Ganību iela 

197/205 Liepāja, LV – 3407, tās valdes priekšsēdētāja Māra CEIRUĻA personā, turpmāk 

saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, noslēdza šādu līgumu: 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pamatojoties uz iepirkuma “Sociālā pakalpojuma - asistentu - pavadoņu pakalpojuma 

nodrošināšana Liepājas Pludmales pieejamības kompleksā” Nr. LPP 2015/49 rezultātiem, 

PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt sociālu pakalpojumu – 

pavadoņu-asistentu darbību Liepājas Pludmales pieejamības kompleksā - laikā no 2015.gada 

15.maija līdz 2015.gada 15.septembrim saskaņā ar šī Līguma pielikumu. 

 

2. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Darbu pieņemšanu PUSES veic, sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu, kas satur 

informāciju par izpildītā darba apjomiem un kvalitāti atbildoši šādam grafikam: 

2.1.1. par periodu no 2015.gada 15.maija līdz 31.maijam – līdz 2015.gada  5.jūnijam; 

2.1.2. par periodu no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.jūnijam – līdz 2015.gada 

5.jūlijam; 

2.1.3. par periodu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.jūlijam – līdz 2015.gada 

5.augustam. 

2.1.4. par periodu no 2015.gada 1. augusta līdz 2015.gada 31. augustam – līdz 2015. 

gada 5.septembrim; 

2.1.5. par periodu no 2015.gada 1. septembra līdz 2015.gada 15.septembrim – līdz 

2015.gada 19.septembrim. 

2.2. PASŪTĪTĀJS 6 (sešu) dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas 

nodod to IZPILDĪTĀJAM parakstītu, vai arī motivē atteikumu darbus pieņemt. 

2.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu, 

līgumslēdzējas Puses sastāda divpusēju aktu, uzrādot atsevišķā sarakstā nepieciešamos 

labojumus. 

2.4. Ja darba izpildes gaitā atklājas, ka neizbēgami gaidāms negatīvs rezultāts vai ka darbus 

turpināt nav lietderīgi, gan IZPILDĪTĀJAM, gan PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt apturēt 

līguma izpildi.  

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM EUR 10’000,00 (desmit tūkstoši euro 

un 00 centi) līguma 1.punktā paredzēto pakalpojumu izpildei atbilstoši šādam grafikam: 

3.1.1. avansa maksājumu 50% apmērā, kas ir EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 

centi) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas; 

3.1.2. starpmaksājumu 30% apmērā, kas ir EUR 3’0000,00 (trīs tūkstoši euro un 00 

centi) līdz 2015.gada 15.augustam, bet ne ātrāk kā pēc šī līguma 2.1.1., 2.1.2 un 2.1.3 

punktā minēto nodošanas-pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas; 



3.1.3. gala maksājumu 20% apmērā jeb EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi) 

apmērā līdz 2015. gada 30.septembrim, bet ne ātrāk kā pēc šī līguma 2.1.4. un 2.1.5. 

punktā minēto nodošanas-pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas. 

3.2. PASŪTĪTĀJS veic maksājumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto kontu kredītiestādē 10 

(desmit) dienu laikā pēc 3.1.punktā noteikto apstākļu iestāšanās un atbilstoša rēķina 

saņemšanas. 

3.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nodokļu nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Par darba neizpildi noteiktajos termiņos IZPILDĪTĀJS savlaicīgi informē PASŪTĪTĀJU. 

Ja neizpildei ir objektīvi iemesli, abas puses noslēdz papildu vienošanos par turpmāko darbu.  

4.2. PASŪTĪTĀJAM vai tā pilnvarotajām personām ir tiesības pārbaudīt IZPILDĪTĀJA 

darbu tā gaitā un pieprasīt par to informāciju. 

4.3. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā darba daļa ir mazāka par saņemto 

samaksu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, 

atmaksā PASŪTĪTĀJAM starpību par nepaveikto darbu apjomu. 

 

5.LĪGUMA IZMAINĪŠANA VAI PĀRTRAUKŠANA 

5.1. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc PUŠU rakstveida vienošanās. 

5.2. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz šī Līguma saistību pilnīgai 

izpildei. 

 

6. CITI NOSACĪJUMI 

6.1. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma 

noteikumus. 

6.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai PUSEI, katram no tiem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

6.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt visiem šā Līguma punktiem un to apstiprina 

parakstot. 

 

  

PASŪTĪTĀJS:  IZPILDĪTĀJS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



2015. gada 14.maija 

 līguma Nr.LPP 2015/49 pielikums  

 

 

Sociālā pakalpojuma – pavadoņa-asistenta darbība Liepājas Pludmales pieejamības 

kompleksā, Jūrmalas parkā Nr.2 – saturs: 

 

1.1. veikt 4 (četru) pavadoņu-asistentu atlasi un pieņemšanu darbā saskaņā ar LR 

likumdošanu, ņemot vērā dotos pavadoņa-asistenta kvalifikācijas kritērijus: 

1.1.1. Vidējā izglītība (vismaz 18 gadu vecums) vai augstākā izglītība (var būt 

students), vai  apgūtas apmācības sociālās aprūpes vai veselības aprūpes 

jomā; 

1.1.2. Iepriekšēja pieredze sociālās aprūpes jomā; 

1.1.3. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

1.1.4. Labas latviešu un/vai krievu/angļu valodas prasmes; 

1.1.5. Saskarsmes kultūras normu pārzināšana; 

1.1.6. Spēja adekvāti un elastīgi reaģēt stresa situācijās; 

1.1.7. Spēja pielāgoties klienta vajadzībām. 

1.2. Organizēt un koordinēt pavadoņu-asistentu darbu maiņās vismaz 8 (astoņas) 

stundas dienā septiņas dienas nedēļā. Pludmales pieejamības kompleksa 

darbs var tikt apturēts tikai ļoti sliktu laika apstākļu (ļoti spēcīgs vējš un 

lietus) gadījumā. Ja laika apstākļu dēļ Pludmales pieejamības kompleksa 

darbība nav iespējama, pavadonis-asistents pilda asistenta pienākumus 

Liepājas Neredzīgo biedrībā. Tiklīdz laika apstākļi ir piemēroti atpūtai 

pludmalē, kompleksam jābūt atvērtam. 

1.3. Nodrošināt pavadoņu-asistentu pienākumu izpildi, atbilstoši dotajam 

sarakstam: 

1.3.1. izskaidrot Liepājas pludmales pieejamības kompleksa apmeklētājiem 

(turpmāk – klientam) pludmales pieejamības kompleksa darbības 

principus un lietošanas kārtību; 

1.3.2. ja nepieciešams, palīdzēt klientam izmantot sanitāros moduļus, t.sk., 

ģērbtuvi un labierīcību zonu; 

1.3.3.  uzraudzīt klienta nokļūšanu līdz jūrai; 

1.3.4. palīdzēt klientam ar kustību traucējumiem peldēt jūrā, izmantojot 

peldēšanas ratiņkrēslu J.O.B. vai HippoCampe vai uzraudzīt peldēšanas 

procesu; 

1.3.5. uzraudzīt klienta ar redzes traucējumiem peldi jūrā, izmantojot audio 

boju komplektu; 

1.3.6.  nodrošināt drošības noteikumu ievērošanu sanitāro moduļu lietošanas 

laikā, klienta pārvietošanas un peldināšanas laikā ar ratiņkrēslu J.O.B. vai 

HippoCampe, kā arī audioboju izmantošanas laikā; 

1.3.7. uzturēt kārtību un tīrību sanitārajos moduļos, nodrošinot visus tīrīšanas 

piederumus un nepieciešamās higiēnas līdzekļus; 

1.3.8. uzturēt Pludmales pieejamības kompleksā esošo aprīkojumu (ratiņkrēslu, 

audiobojas u.c.)  lietošanas kārtībā; 

1.3.9. veikt klientu un saņemto atsauksmju uzskaiti un apkopojumu, ziņojot 

pasūtītājam par saņemtajām atsauksmēm. 

 

PASŪTĪTĀJS:                   IZPILDĪTĀJS: 
 

 


