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LĪGUMS  

 

 

     Liepājā,                                                                               2015. gada 6.februārī 

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā- DOME) izpilddirektora Edgara Rāta personā, 

no vienas puses, un  biedrība „ Dižvanagi”, reg. Nr. 40008129221, adrese: J.Janševska iela 

7/9-29, Liepāja, LV 3416, (turpmāk tekstā- ORGANIZĀCIJA), valdes priekšsēdētājas 

Ilzes Durņevas personā, no otras puses (katrs atsevišķi un abi kopā saukti - Puses), noslēdz 

šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 15.panta 6.punktu, Liepājas 

pilsētas Domes 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu Nr.27 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" 2.6.2.punktu un 2010.gada 22.marta Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Vides un veselības daļas nolikuma 3.2.5., 3.2.11. un 3.2.13. 

punktiem, Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 11.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.21 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam” un lai veicinātu inovatīvas 

rehabilitācijas metodes ieviešanu Liepājā un sekmētu atbalsta sistēmas izveidi ģimenēm, 

kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, DOME pērk, bet ORGANIZĀCIJAI nodrošina 

sociālu pakalpojumu - neirorehabilitācijas programmas mājas apstākļos norisi atbilstoši šī 

līguma 1.pielikumam. 

Līguma summa ir EUR 5691,52 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 52 

centi).  

 

2. DOMES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

2.1. DOME pārskaita uz ORGANIZĀCIJAS bankas kontu šai līgumā minēto naudas 

summu  desmit darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina 

saņemšanas. 

2.2. DOME apņemas paziņot ORGANIZĀCIJAI par jebkuriem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt šai līgumā paredzēto saistību izpildi vai izpildes termiņa kavējumu. 

2.3. DOMEI ir tiesības prasīt un saņemt no ORGANIZĀCIJAS informāciju par to, kādam 

mērķim DOMES piešķirtā naudas summa ir izlietota, kā arī, ja nepieciešams, 

pārbaudīt attiecīgās informācijas patiesīgumu.  

2.4. DOMEI ir tiesības pieprasīt ORGANIZĀCIJAI šai līgumā minētās naudas summas 

atmaksu, ja ORGANIZĀCIJA nepilda šī līguma nosacījumus.  

 

3. ORGANIZĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

3.1. ORGANIZĀCIJA apņemas šai līgumā norādīto naudas summu izmantot tikai tādu 

izdevumu segšanai, kā tas paredzēts šī līguma 1.punktā. Nedrīkst izmantot piešķirto 

naudas summu citiem mērķiem un pasākumiem. 

3.2. ORGANIZĀCIJA apņemas atlīdzināt DOMEI tai pārskaitīto naudas summu, ja 

iestājas šī līguma 2.4. punktā minētais nosacījums.  

3.3. ORGANIZĀCIJA apņemas līdz 2015.gada 1.septembrim iesniegt DOMEI saturisko 

un finanšu atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietojumu, norādot programmas rezultātus 

un maksājumu apliecinošus dokumentus.  

 

4. PUŠU ATBILDĪBA. 

4.1. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt 

zaudējumus otras Puses interesēm vai prestižam. 
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4.2. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, iespēju robežās 

risināmi Pušu savstarpējās sarunās. 

4.3. Ja strīdi un domstarpības nav izšķirami piecu dienu laikā, tie tiek izskatīti Latvijas 

Republikā esošajā likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

4.4. Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir visas tiesības slēgt šo līgumu. 

4.5. Katra no Pusēm garantē, ka līgumā tās norādītie rekvizīti ir patiesi. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA. 

5.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam 

par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies ārkārtējas situācijas izveidošanās 

rezultātā šī līguma darbības laikā un kuru Puse nevarēja paredzēt vai novērst. Pie 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: plūdi, ugunsgrēks streiki, karš u.tml., valsts 

institūciju akti un darbības, vai arī citi no Pušu gribas neatkarīgi apstākļi, ko apstiprina 

kompetentu iestāžu informācija par notikušo un tā izraisītajām sekām. 

5.2. Gadījumos, kas paredzēti 5.1. punktā, šī līguma izpildes termiņš tiek novirzīts 

atbilstoši tam, cik ilgi darbojas šie apstākļi vai to sekas. 

5.3.Gadījumos, kad 5.1.punktā minētie apstākļi ilgst vairāk par diviem mēnešiem, vai pie 

to iestāšanās kļūst skaidrs, ka tie ilgs vairāk par diviem mēnešiem vai arī šo apstākļu 

dēļ šī līguma izpilde kļūst nevajadzīga vai  neiespējama, Puses var vienoties par šī 

līguma darbības pārtraukšanu.  

 

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI. 

6.1. Šī līguma izmaiņas, papildinājumi un pielikumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tos 

rakstveidā ar savu parakstu apstiprinājušas abas Puses. 

6.2. Šis līgums ir saistošs abām Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 

6.3. Līgumattiecības uzskatāmas par pabeigtām, kad Puses pilnībā izpildījušas savstarpējās 

saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti savstarpējie norēķini. 

6.4. Šis līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar 

vienādu juridisku spēku. Katra Puse saņem vienu eksemplāru. 

 

7. PUŠU REKVIZĪTI. 

 

DOME: ORGANIZĀCIJA: 
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1.pielikums  

2015.gada 6.februāra  

līgumam Nr.____ 

 

 

Neirorehabilitācijas programmas mājas apstākļos nodrošināšana 

 

1. Seminārs „Neirorehabilitācijas programma mājas apstākļos” 07.02.2015. – 11.02.2015. 

Lekciju (semināru) ciklā ir jāpiedalās vismaz diviem ģimenes locekļiem. 

 

2. Individuālās konsultācijas pie B.Bejnar-Slawow 12.02.2015 – 17.02.2015. Pirms 

individuālās konsultācijas vecāki aizpilda detalizētas anketas par bērna veselības stāvokļa 

īpatnībām, lai speciāliste varētu sagatavoties konkrētā bērna konsultācijai, pēc tam seko 3 - 

4 stundu garas individuālas konsultācijas katrai ģimenei, lai izstrādātu individuālu darba 

programmu pusgadam. 

 

3. 6 mēnešu laikā pēc semināra norises ģimene regulāri sazinās ar speciālisti ar interneta 

starpniecību un tiek sniegtas konsultācijas jebkurā diennakts stundā, lai palīdzētu bērnam 

iziet no krīzes, informē par paveikto un turpina programmu pielāgot atbilstoši bērna 

reakcijai uz to. 

 

 

 

DOME:   ORGANIZĀCIJA: 

 

 

 

 


