LĪGUMS Nr. 1.44.29/18
par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu
Daugavpilī

2018.gada 3.jūlijā

SIA „Biplan Group” (turpmāk saukts - Uzņēmums) valdes locekļa Imanta Skreba personā,
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola (turpmāk saukta - Skola) direktora Jurija Kukļa personā, kurš rīkojas saskaņā Nolikumu
no otras puses, līgumā saukti par līdzējiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Uzņēmums apņemas
1.1. Nodrošināt praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu.
Nodrošināt darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darbavietu.
1.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju/jus ar praktiskā darba pieredzi, kuri vadīs
praktikantu darbu un konsultēs praktikantus saskaņā ar prakses programmu.
1.3. Ja kvalifikācijas prakses laikā tiek mainīts prakses vadītājs uzņēmums par to informē Skolu,
norādot informāciju par prakses vadītāju un prakses vadītāja maiņas iemeslu. Mainītajam prakses
vadītajam jābūt līdzvērtīgai kvalifikācijai kāda tika vērtēta iepirkumā.
1.4. Instruēt praktikantus jautājumos par darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un
darba higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.
1.5. Nodrošināt praktikantus ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem
un speclīdzekļiem.
1.6. Nodrošināt praktikantiem prakses uzdevumus saskaņā ar kvalifikācijas prakses programmu.
1.7. Saskaņot ar Skolu līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi.
2. Skola apņemas
2.1. Veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t.sk. prakses līguma
sagatavošanu un noslēgšanu.
2.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju, kas veic prakses metodisko nodrošināšanu un
uzraudzību.
2.3. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Uzņēmumā un ar tā administrāciju, risināt
ar praktikanta darbu saistītos jautājumus.
2.4. Skola veic Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
2.5. Dot Uzņēmumam saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi.
2.6. Saņemt no Uzņēmuma informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem
līguma izpildes jautājumiem.
3. Puses vienojas
3.1. Uzņēmums uzņem praksē praktikantus: viesnīcu pakalpojumu specialitātē 2 (divus) uz laiku no
23.07.2018. līdz 19.10.2018.
3.2. Ja praktikants nepilda vai pārkāpj Uzņēmuma iekšējās kārtības vai darba drošības
noteikumus, Uzņēmums ierosina, vai īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par pārkāpēja
prakses pārtraukšanu, par to ziņojot Skolas vadībai.
3.3.Ja Skola konstatē, ka Uzņēmums nepilda 1.punkta prasības, tad tā ierosina vienoties par
līguma laušanu, bet īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par prakses pārtraukšanu.
3.4. Jautājumus par kvalifikācijas prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas puses
risina, pamatojoties uz veiktā iepirkuma rezultātiem.
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3.5. Prakses apmaksa – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo kvalifikācijas prakses
dokumentu atbilstības pārbaudes un saņemšanas, kā arī pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas, pēc pilna pakalpojuma izpildes datuma 19.10.2018.
3.6. Kopējā līguma summa sastāda: 580.80 eiro (Pieci simti astoņdesmit eiro 80 centi), tai skaitā
PVN 21% - 100.80 eiro (Viens simts eiro 80 centi); 4.- eiro (Četri eiro) bez PVN dienā par praktikanta
reāli nostrādātajām dienām.
3.7. Finansēšanas avots – Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide"
4. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā
projektā, Skola līgumā paredz tiesības apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
4.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda
prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Skolai var tikt samazināts vai atsaukts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma
saistību segšanai;
4.2.saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
5. Nepārvarama vara
Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus
līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem
veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot
pienācīgus piesardzības pasākumus.
5.1.Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
5.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
5.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
5.1.3. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
5.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.2.Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas
apstākļi.
5.3. Pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas
apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās
problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.
6. Skolas tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā:
6.1. Uzņēmums ir nokavējis izpildījuma termiņu;
6.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā
termiņā;
6.3. Uzņēmums līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas
ziņas vai apliecinājumus, vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
6.4. ir pasludināts Uzņēmuma maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Uzņēmumam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Skolas tiesības, kuras izriet no līguma;
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6.5. Uzņēmums pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
6.6. Uzņēmums Skolai nodarījis zaudējumus;
6.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmuma darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk
nekā 25 % apmērā no līguma summas;
6.8. Uzņēmums ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Uzņēmums nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
6.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu
korekcija 100 % apmērā.
6.10. Līgumu var tikt izbeigts šādos gadījumos:
6.10.1.turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
6.10.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Skolai ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
6.10.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma
atcelšanai no Uzņēmuma puses.
6.10.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis
brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu
līgumā noteiktajā termiņā 5 (piecas) dienu laikā.
6.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma
adresāts 5 (piecas) dienu laikā neceļ iebildumus.
6.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību,
kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.
7. Pušu atbildība
7.1. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī līguma izpildi un darbību, un kurus Puses
nevar atrisināt sarunu rezultātā, tiek nodoti izskatīšanai likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 pielikumiem, no kuriem viens glabājas Uzņēmumā,
otrs – Skolā.
8. Pušu juridiskās adreses un līguma termiņi
8.1. Juridiskās adreses:
SIA „Biplan Group”
Pasta indekss: LV 5401
Adrese: 18.novembra iela 50, Daugavpils
Tālr.: 28899968
Reģ.Nr. LV41503075455
konta Nr. LV14RIKO0002930244141
banka AS Luminor Banka, RIKOLV2X

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola
Pasta indekss: LV-5417
Adrese: Miera iela 57, Daugavpils
Tālr.: 65434106
Fakss: 65431920
Reģ.Nr. 90000073709
konta Nr. LV06TREL215025301400B
Valsts kase, BIC kods TRELLV22

8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz prakses noslēguma datumam.
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Valdes loceklis Imants Skrebs

Direktors Jurijs Kuklis

Pielikumā:
Tehniskā specifikācija.
Prakses programma.

LĪGUMS Nr. 1.44.29/17
par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu
Daugavpilī

2018.gada 3.jūlijā

SIA „LA VIDA D” (turpmāk saukts - Uzņēmums) valdes priekšsēdētāja Vitālija Meļņikova
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola (turpmāk saukta - Skola) direktora Jurija Kukļa personā, kurš rīkojas saskaņā Nolikumu
no otras puses, līgumā saukti par līdzējiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Uzņēmums apņemas
1.1. Nodrošināt praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu.
Nodrošināt darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darbavietu.
1.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju/jus ar praktiskā darba pieredzi, kuri vadīs
praktikantu darbu un konsultēs praktikantus saskaņā ar prakses programmu.
1.3. Ja kvalifikācijas prakses laikā tiek mainīts prakses vadītājs uzņēmums par to informē Skolu,
norādot informāciju par prakses vadītāju un prakses vadītāja maiņas iemeslu. Mainītajam prakses
vadītajam jābūt līdzvērtīgai kvalifikācijai kāda tika vērtēta iepirkumā.
1.4. Instruēt praktikantus jautājumos par darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un
darba higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.
1.5. Nodrošināt praktikantus ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem
un speclīdzekļiem.
1.6. Nodrošināt praktikantiem prakses uzdevumus saskaņā ar kvalifikācijas prakses programmu.
1.7. Saskaņot ar Skolu līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi.
2. Skola apņemas
2.1. Veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t.sk. prakses līguma
sagatavošanu un noslēgšanu.
2.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju, kas veic prakses metodisko nodrošināšanu un
uzraudzību.
2.3. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Uzņēmumā un ar tā administrāciju, risināt
ar praktikanta darbu saistītos jautājumus.
2.4. Skola veic Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
2.5. Dot Uzņēmumam saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi.
2.6. Saņemt no Uzņēmuma informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem
līguma izpildes jautājumiem.
3. Puses vienojas
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3.1. Uzņēmums uzņem praksē praktikantus: viesnīcu pakalpojumu specialitātē 1(viens) uz laiku no
23.07.2018. līdz 19.10.2018.
3.2. Ja praktikants nepilda vai pārkāpj Uzņēmuma iekšējās kārtības vai darba drošības
noteikumus, Uzņēmums ierosina, vai īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par pārkāpēja
prakses pārtraukšanu, par to ziņojot Skolas vadībai.
3.3.Ja Skola konstatē, ka Uzņēmums nepilda 1.punkta prasības, tad tā ierosina vienoties par
līguma laušanu, bet īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par prakses pārtraukšanu.
3.4. Jautājumus par kvalifikācijas prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas puses
risina, pamatojoties uz veiktā iepirkuma rezultātiem.
3.5. Prakses apmaksa – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo kvalifikācijas prakses
dokumentu atbilstības pārbaudes un saņemšanas, kā arī pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas, pēc pilna pakalpojuma izpildes datuma 19.10.2018.
3.6. Kopējā līguma summa sastāda: 290.40 eiro (Divi simti deviņdesmit eiro 40 centi), tai skaitā
PVN 21% - 50.40 eiro (Piecdesmit eiro 40 centi); 4.- eiro (Četri eiro) bez PVN dienā par praktikanta
reāli nostrādātajām dienām.
3.7. Finansēšanas avots – Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001"Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide"
4. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā
projektā, Skola līgumā paredz tiesības apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
4.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda
prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Skolai var tikt samazināts vai atsaukts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma
saistību segšanai;
4.2.saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
5. Nepārvarama vara
Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus
līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem
veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot
pienācīgus piesardzības pasākumus.
5.1.Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
5.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
5.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
5.1.3. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
5.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.2.Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas
apstākļi.
5.3. Pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas
apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās
problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.
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6. Skolas tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā:
6.1. Uzņēmums ir nokavējis izpildījuma termiņu;
6.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā
termiņā;
6.3. Uzņēmums līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas
ziņas vai apliecinājumus, vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
6.4. ir pasludināts Uzņēmuma maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Uzņēmumam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Skolas tiesības, kuras izriet no līguma;
6.5. Uzņēmums pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
6.6. Uzņēmums Skolai nodarījis zaudējumus;
6.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmuma darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk
nekā 25 % apmērā no līguma summas;
6.8. Uzņēmums ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Uzņēmums nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
6.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu
korekcija 100 % apmērā.
6.10. Līgumu var tikt izbeigts šādos gadījumos:
6.10.1.turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
6.10.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Skolai ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
6.10.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma
atcelšanai no Uzņēmuma puses.
6.10.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis
brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu
līgumā noteiktajā termiņā 5 (piecas) dienu laikā.
6.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma
adresāts 5 (piecas) dienu laikā neceļ iebildumus.
6.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību,
kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.
7. Pušu atbildība
7.1. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī līguma izpildi un darbību, un kurus Puses
nevar atrisināt sarunu rezultātā, tiek nodoti izskatīšanai likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 pielikumiem, no kuriem viens glabājas Uzņēmumā,
otrs – Skolā.
8. Pušu juridiskās adreses un līguma termiņi
8.1. Juridiskās adreses:
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SIA „LA VIDA D”
Pasta indekss: LV 5413
Adrese: 18.novembra iela 319 c, Daugavpils
Tālr.: 26545708
Reģ.Nr. LV41503025789
konta Nr. LV79NDEA0000084253912
banka AS Nordea Bank, NDEALV2X

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola
Pasta indekss: LV-5417
Adrese: Miera iela 57, Daugavpils
Tālr.: 65434106
Fakss: 65431920
Reģ.Nr. 90000073709
konta Nr. LV06TREL215025301400B
Valsts kase, BIC kods TRELLV22
8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz prakses noslēguma
datumam.

Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Meļņikovs

Direktors Jurijs Kuklis

Pielikumā:
Tehniskā specifikācija.
Prakses programma.

LĪGUMS Nr. 1.44.29/16
par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu
Daugavpilī

2018.gada 3.jūlijā

SIA „LAUMA - D” (turpmāk saukts - Uzņēmums) valdes priekšsēdētāja Valērija Bulaža
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola (turpmāk saukta - Skola) direktora Jurija Kukļa personā, kurš rīkojas saskaņā Nolikumu
no otras puses, līgumā saukti par līdzējiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Uzņēmums apņemas
1.1. Nodrošināt praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu.
Nodrošināt darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darbavietu.
1.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju/jus ar praktiskā darba pieredzi, kuri vadīs
praktikantu darbu un konsultēs praktikantus saskaņā ar prakses programmu.
1.3. Ja kvalifikācijas prakses laikā tiek mainīts prakses vadītājs uzņēmums par to informē Skolu,
norādot informāciju par prakses vadītāju un prakses vadītāja maiņas iemeslu. Mainītajam prakses
vadītajam jābūt līdzvērtīgai kvalifikācijai kāda tika vērtēta iepirkumā.
1.4. Instruēt praktikantus jautājumos par darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un
darba higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.
1.5. Nodrošināt praktikantus ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem
un speclīdzekļiem.
1.6. Nodrošināt praktikantiem prakses uzdevumus saskaņā ar kvalifikācijas prakses programmu.
1.7. Saskaņot ar Skolu līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi.
2. Skola apņemas
2.1. Veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t.sk. prakses līguma
sagatavošanu un noslēgšanu.
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2.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju, kas veic prakses metodisko nodrošināšanu un
uzraudzību.
2.3. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Uzņēmumā un ar tā administrāciju, risināt
ar praktikanta darbu saistītos jautājumus.
2.4. Skola veic Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
2.5. Dot Uzņēmumam saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi.
2.6. Saņemt no Uzņēmuma informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem
līguma izpildes jautājumiem.
3. Puses vienojas
3.1. Uzņēmums uzņem praksē praktikantus: viesnīcu pakalpojumu specialitātē 1 (viens) uz laiku no
23.07.2018. līdz 19.10.2018.
3.2. Ja praktikants nepilda vai pārkāpj Uzņēmuma iekšējās kārtības vai darba drošības
noteikumus, Uzņēmums ierosina, vai īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par pārkāpēja
prakses pārtraukšanu, par to ziņojot Skolas vadībai.
3.3.Ja Skola konstatē, ka Uzņēmums nepilda 1.punkta prasības, tad tā ierosina vienoties par
līguma laušanu, bet īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par prakses pārtraukšanu.
3.4. Jautājumus par kvalifikācijas prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas puses
risina, pamatojoties uz veiktā iepirkuma rezultātiem.
3.5. Prakses apmaksa – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo kvalifikācijas prakses
dokumentu atbilstības pārbaudes un saņemšanas, kā arī pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas, pēc pilna pakalpojuma izpildes datuma 19.10.2018.
3.6. Kopējā līguma summa sastāda: 290.40 eiro (Divi simti deviņdesmit eiro 40 centi), tai skaitā
PVN 21% - 50.40 eiro (Piecdesmit eiro 40 centi); 4.- eiro (Četri eiro) bez PVN dienā par praktikanta
reāli nostrādātajām dienām.
3.7. Finansēšanas avots – Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide".
4. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā
projektā, Skola līgumā paredz tiesības apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
4.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda
prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Skolai var tikt samazināts vai atsaukts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma
saistību segšanai;
4.2.saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
5. Nepārvarama vara
Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus
līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem
veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot
pienācīgus piesardzības pasākumus.
5.1.Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

5.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
5.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
5.1.3. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
5.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.2.Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas
apstākļi.
5.3. Pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas
apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās
problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.
6. Skolas tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā:
6.1. Uzņēmums ir nokavējis izpildījuma termiņu;
6.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā
termiņā;
6.3. Uzņēmums līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas
ziņas vai apliecinājumus, vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
6.4. ir pasludināts Uzņēmuma maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Uzņēmumam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Skolas tiesības, kuras izriet no līguma;
6.5. Uzņēmums pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
6.6. Uzņēmums Skolai nodarījis zaudējumus;
6.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmuma darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk
nekā 25 % apmērā no līguma summas;
6.8. Uzņēmums ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Uzņēmums nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
6.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu
korekcija 100 % apmērā.
6.10. Līgumu var tikt izbeigts šādos gadījumos:
6.10.1.turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
6.10.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Skolai ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
6.10.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma
atcelšanai no Uzņēmuma puses.
6.10.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis
brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu
līgumā noteiktajā termiņā 5 (piecas) dienu laikā.
6.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma
adresāts 5 (piecas) dienu laikā neceļ iebildumus.
6.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību,
kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

7. Pušu atbildība
7.1. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī līguma izpildi un darbību, un kurus Puses
nevar atrisināt sarunu rezultātā, tiek nodoti izskatīšanai likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 pielikumiem, no kuriem viens glabājas Uzņēmumā,
otrs – Skolā.
8. Pušu juridiskās adreses un līguma termiņi
8.1. Juridiskās adreses:
SIA „LAUMA - D”
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
Pasta indekss: LV 5401
vidusskola
Adrese: Krāslavas iela 58, Daugavpils
Pasta indekss: LV-5417
Tālr.: 29548622
Adrese: Miera iela 57, Daugavpils
Reģ.Nr. LV41503012996
Tālr.: 65434106
konta Nr. LV21RIKO0002013063716
Fakss: 65434106
banka AS DnB NORD banka, RIKOLV2X
Reģ.Nr. 90000073709
konta Nr. LV06TREL215025301400B
Valsts kase, BIC kods TRELLV22
8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz prakses noslēguma datumam.

Valdes priekšsēdētājs Valērijs Bulažs

Direktors Jurijs Kuklis

Pielikumā:
Tehniskā specifikācija.
Prakses programma.

LĪGUMS Nr. 1.44.29/14
par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu
Daugavpilī

2018.gada 3.jūlijā

SIA „REGUMINO” (turpmāk saukts - Uzņēmums) valdes locekļa Aivara Janovska personā,
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
vidusskola (turpmāk saukta - Skola) direktora Jurija Kukļa personā, kurš rīkojas saskaņā Nolikumu
no otras puses, līgumā saukti par līdzējiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Uzņēmums apņemas
1.1. Nodrošināt praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu.
Nodrošināt darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darbavietu.
1.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju/jus ar praktiskā darba pieredzi, kuri vadīs
praktikantu darbu un konsultēs praktikantus saskaņā ar prakses programmu.
1.3. Ja kvalifikācijas prakses laikā tiek mainīts prakses vadītājs uzņēmums par to informē Skolu,
norādot informāciju par prakses vadītāju un prakses vadītāja maiņas iemeslu. Mainītajam prakses
vadītajam jābūt līdzvērtīgai kvalifikācijai kāda tika vērtēta iepirkumā.
1.4. Instruēt praktikantus jautājumos par darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un
darba higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.
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1.5. Nodrošināt praktikantus ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem
un speclīdzekļiem.
1.6. Nodrošināt praktikantiem prakses uzdevumus saskaņā ar kvalifikācijas prakses programmu.
1.7. Saskaņot ar Skolu līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi.
2. Skola apņemas
2.1. Veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t.sk. prakses līguma
sagatavošanu un noslēgšanu.
2.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju, kas veic prakses metodisko nodrošināšanu un
uzraudzību.
2.3. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Uzņēmumā un ar tā administrāciju, risināt
ar praktikanta darbu saistītos jautājumus.
2.4. Skola veic Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
2.5. Dot Uzņēmumam saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi.
2.6. Saņemt no Uzņēmuma informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem
līguma izpildes jautājumiem.
3. Puses vienojas
3.1. Uzņēmums uzņem praksē praktikantus: viesnīcu pakalpojumu specialitātē 3 (trīs) uz laiku no
23.07.2018. līdz 19.10.2018.
3.2. Ja praktikants nepilda vai pārkāpj Uzņēmuma iekšējās kārtības vai darba drošības
noteikumus, Uzņēmums ierosina, vai īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par pārkāpēja
prakses pārtraukšanu, par to ziņojot Skolas vadībai.
3.3.Ja Skola konstatē, ka Uzņēmums nepilda 1.punkta prasības, tad tā ierosina vienoties par
līguma laušanu, bet īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par prakses pārtraukšanu.
3.4. Jautājumus par kvalifikācijas prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas puses
risina, pamatojoties uz veiktā iepirkuma rezultātiem.
3.5. Prakses apmaksa – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo kvalifikācijas prakses
dokumentu atbilstības pārbaudes un saņemšanas, kā arī pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas, pēc pilna pakalpojuma izpildes datuma 19.10.2018.
3.6. Kopējā līguma summa sastāda: 871.20 eiro (Astoņi simti septiņdesmit viens eiro 20 centi), tai
skaitā PVN 21% - 151.20 eiro (Viens simts piecdesmit viens eiro 20 centi); 4.- eiro (Četri eiro) bez
PVN dienā par praktikanta reāli nostrādātajām dienām.
3.7. Finansēšanas avots – Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide"
4. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā
projektā, Skola līgumā paredz tiesības apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
4.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda
prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Skolai var tikt samazināts vai atsaukts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma
saistību segšanai;
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4.2.saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
5. Nepārvarama vara
Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus
līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem
veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot
pienācīgus piesardzības pasākumus.
5.1.Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
5.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
5.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
5.1.3. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
5.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.2.Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas
apstākļi.
5.3. Pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas
apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās
problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.
6. Skolas tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā:
6.1. Uzņēmums ir nokavējis izpildījuma termiņu;
6.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā
termiņā;
6.3. Uzņēmums līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas
ziņas vai apliecinājumus, vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
6.4. ir pasludināts Uzņēmuma maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Uzņēmumam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Skolas tiesības, kuras izriet no līguma;
6.5. Uzņēmums pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
6.6. Uzņēmums Skolai nodarījis zaudējumus;
6.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmuma darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk
nekā 25 % apmērā no līguma summas;
6.8. Uzņēmums ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Uzņēmums nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
6.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu
korekcija 100 % apmērā.
6.10. Līgumu var tikt izbeigts šādos gadījumos:
6.10.1.turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
6.10.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Skolai ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
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6.10.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma
atcelšanai no Uzņēmuma puses.
6.10.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis
brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu
līgumā noteiktajā termiņā 5 (piecas) dienu laikā.
6.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma
adresāts 5 (piecas) dienu laikā neceļ iebildumus.
6.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību,
kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.
7. Pušu atbildība
7.1. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī līguma izpildi un darbību, un kurus Puses
nevar atrisināt sarunu rezultātā, tiek nodoti izskatīšanai likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 pielikumiem, no kuriem viens glabājas Uzņēmumā,
otrs – Skolā.
8. Pušu juridiskās adreses un līguma termiņi
8.1. Juridiskās adreses:
SIA „REGUMINO”
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
Pasta indekss: LV 1079
vidusskola
Adrese: Druvienas iela 18-139, Rīga
Pasta indekss: LV-5417
Tālr.: 65420932, 26350037
Adrese: Miera iela 57, Daugavpils
Fakss: 65420932
Tālr.: 65434106
Reģ.Nr. LV50003672741
Fakss: 65434106
konta Nr. LV32PARX0012756360001
Reģ.Nr. 90000073709
banka AS Citadele Banka, PARXLV22
konta Nr. LV06TREL215025301400B
Valsts kase, BIC kods TRELLV22
8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz prakses noslēguma datumam.

Valdes loceklis Aivars Janovskis

Direktors Jurijs Kuklis

Pielikumā:
Tehniskā specifikācija.
Prakses programmas.

LĪGUMS Nr. 1.44.29/19
par kvalifikācijas prakses nodrošināšanu
Daugavpilī

2018.gada 3.jūlijā

SIA „JAUNSVENTES MUIŽA” (turpmāk saukts - Uzņēmums) valdes locekles Elvīras
Korņevas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, un Daugavpils Tirdzniecības
profesionālā vidusskola (turpmāk saukta - Skola) direktora Jurija Kukļa personā, kurš rīkojas
saskaņā Nolikumu no otras puses, līgumā saukti par līdzējiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Uzņēmums apņemas
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

1.1. Nodrošināt praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu darbu.
Nodrošināt darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darbavietu.
1.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju/jus ar praktiskā darba pieredzi, kuri vadīs
praktikantu darbu un konsultēs praktikantus saskaņā ar prakses programmu.
1.3. Ja kvalifikācijas prakses laikā tiek mainīts prakses vadītājs uzņēmums par to informē Skolu,
norādot informāciju par prakses vadītāju un prakses vadītāja maiņas iemeslu. Mainītajam prakses
vadītajam jābūt līdzvērtīgai kvalifikācijai kāda tika vērtēta iepirkumā.
1.4. Instruēt praktikantus jautājumos par darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un
darba higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.
1.5. Nodrošināt praktikantus ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem
un speclīdzekļiem.
1.6. Nodrošināt praktikantiem prakses uzdevumus saskaņā ar kvalifikācijas prakses programmu.
1.7. Saskaņot ar Skolu līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi.
2. Skola apņemas
2.1. Veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t.sk. prakses līguma
sagatavošanu un noslēgšanu.
2.2. Nodrošināt praktikantam prakses vadītāju, kas veic prakses metodisko nodrošināšanu un
uzraudzību.
2.3. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Uzņēmumā un ar tā administrāciju, risināt
ar praktikanta darbu saistītos jautājumus.
2.4. Skola veic Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
2.5. Dot Uzņēmumam saistošus norādījumus attiecībā uz līguma izpildi.
2.6. Saņemt no Uzņēmuma informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem
līguma izpildes jautājumiem.
3. Puses vienojas
3.1. Uzņēmums uzņem praksē praktikantus: viesnīcu pakalpojumu specialitātē 1 (vienu) uz laiku
no 23.07.2018. līdz 19.10.2018.
3.2. Ja praktikants nepilda vai pārkāpj Uzņēmuma iekšējās kārtības vai darba drošības
noteikumus, Uzņēmums ierosina, vai īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par pārkāpēja
prakses pārtraukšanu, par to ziņojot Skolas vadībai.
3.3.Ja Skola konstatē, ka Uzņēmums nepilda 1.punkta prasības, tad tā ierosina vienoties par
līguma laušanu, bet īpašos gadījumos vienpusīgi izlemj jautājumu par prakses pārtraukšanu.
3.4. Jautājumus par kvalifikācijas prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas puses
risina, pamatojoties uz veiktā iepirkuma rezultātiem.
3.5. Prakses apmaksa – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo kvalifikācijas prakses
dokumentu atbilstības pārbaudes un saņemšanas, kā arī pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas, pēc pilna pakalpojuma izpildes datuma 19.10.2018.
3.6. Kopējā līguma summa sastāda: 290.40 eiro (Divi simti deviņdesmit eiro 40 centi), tai skaitā
PVN 21% - 50.40 eiro (Piecdesmit eiro 40 centi); 4.- eiro (Četri eiro) bez PVN dienā par praktikanta
reāli nostrādātajām dienām.
3.7. Finansēšanas avots – Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
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kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
"Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide"
4. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā
projektā, Skola līgumā paredz tiesības apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
4.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda
prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Skolai var tikt samazināts vai atsaukts
ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma
saistību segšanai;
4.2.saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta
lēmumu.
5. Nepārvarama vara
Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus
līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem
veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot
pienācīgus piesardzības pasākumus.
5.1.Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
5.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
5.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
5.1.3. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
5.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
5.2.Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas
apstākļi.
5.3. Pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas
apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās
problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.
6. Skolas tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā:
6.1. Uzņēmums ir nokavējis izpildījuma termiņu;
6.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā
termiņā;
6.3. Uzņēmums līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas
ziņas vai apliecinājumus, vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
6.4. ir pasludināts Uzņēmuma maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Uzņēmumam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Skolas tiesības, kuras izriet no līguma;
6.5. Uzņēmums pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
6.6. Uzņēmums Skolai nodarījis zaudējumus;
6.7. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmuma darbību vai
bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk
nekā 25 % apmērā no līguma summas;
6.8. Uzņēmums ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja Uzņēmums nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
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6.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu
korekcija 100 % apmērā.
6.10. Līgumu var tikt izbeigts šādos gadījumos:
6.10.1.turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
6.10.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Skolai ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu
instrumenta finansējums, ko Skola gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
6.10.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma
atcelšanai no Uzņēmuma puses.
6.10.4. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis
brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu
līgumā noteiktajā termiņā 5 (piecas) dienu laikā.
6.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma
adresāts 5 (piecas) dienu laikā neceļ iebildumus.
6.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību,
kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.
7. Pušu atbildība
7.1. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī līguma izpildi un darbību, un kurus Puses
nevar atrisināt sarunu rezultātā, tiek nodoti izskatīšanai likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar 2 pielikumiem, no kuriem viens glabājas Uzņēmumā,
otrs – Skolā.
8. Pušu juridiskās adreses un līguma termiņi
8.1. Juridiskās adreses:
SIA „JAUNSVENTES MUIŽA”
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā
Pasta indekss: LV 5473
vidusskola
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag.
Pasta indekss: LV-5417
Tālr.: 28387938
Adrese: Miera iela 57, Daugavpils
Reģ.Nr. LV41503031821
Tālr.: 65434106
konta Nr. LV50RIKO0002013037780
Fakss: 65431920
banka AS DNB banka, RIKOLV2X
Reģ.Nr. 90000073709
konta Nr. LV06TREL215025301400B
Valsts kase, BIC kods TRELLV22
8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz prakses noslēguma datumam.

Valdes locekle Elvīra Korņeva

Direktors Jurijs Kuklis

Pielikumā:
Tehniskā specifikācija.
Prakses programmas.
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