SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. ___________
Rīgā
2017.gada ____. ________________
Šis Līgums ir noslēgts starp Sabiedrības integrācijas fondu, reģistrācijas numurs
90001237779, juridiskā adrese Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050, Latvija, tā sekretariāta
direktores Aijas Baueres personā, kura rīkojas saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda
nolikumu, kas apstiprināts 2011.gada 15.aprīlī ar Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes
Nr. 74 lēmumu Nr. 4 (turpmāk – Fonds), no vienas puses,
un
SIA “Nosaukums”, reģistrācijas numurs: 400000000, juridiskā adrese: Adrese, tās
valdes priekšsēdētāja V.Uzvārds personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk –
Uzņēmums), no otras puses,
abi turpmāk šajā Līgumā kopā vai individuāli saukti par Pusēm, savstarpēji vienojoties, bez
maldības, viltus vai spaidiem par sadarbību „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā –
daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana” programmas ietvaros (turpmāk
– Projekts) īstenošanā, noslēdz sekojošu Sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums):
Terminu skaidrojums
Šī Līguma ietvaros tiek lietoti šādi termini:
Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē kā vecākam, audžuģimenei vai aizbildnim ir trīs
vai vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī pilngadīgi bērni, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ja tie
iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas
Republikā;
Karte – saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts izdota Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+
Ģimenes karte”, kuras paraugu, piešķiršanas, izmantošanas, kā arī anulēšanas gadījumus un
kārtību nosaka 2016.gada 5.janvāra MK noteikumi Nr.15 „Valsts atbalsta programmas
„Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”” īstenošanas kārtība” (turpmāk - MK
noteikumi);
Projekts – 2016..gada 5.janvāra MK noteikumos Nr.15 noteikts valsts finansēts pasākumu
kopums „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda
ģimenes kartes ieviešana”, kura ietvaros tiek nodrošināta informācijas pieejamība par Karti,
iespēja Daudzbērnu ģimenēm saņemt Karti, kā arī pašvaldību un publisko un privāto personu
iesaistīšanās atbalsta sniegšanā Daudzbērnu ģimenēm;
Interneta vietne – Projekta īstenošanai izveidota interneta vietne www.godagimene.lv.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Puses apņemas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā savstarpēji
sadarboties Projekta īstenošanā: Uzņēmums apņemas iesaistīties Projekta īstenošanā,
nodrošinot atbalstu Daudzbērnu ģimenēm šī Līguma 3.2.punktā noteiktajā apmērā, un
Fonds apņemas informatīvi atbalstīt Uzņēmumu šī Līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā.
1.2. Šis Līgums nosaka galvenos Pušu sadarbības pamatprincipus, kurus Puses ievēro Līguma
izpildes gaitā. Par konkrētiem Projekta īstenošanas pasākumiem, ja tas nepieciešams,
Puses var rakstveidā vienoties atsevišķi, katru šādu vienošanos noformējot kā šī Līguma
pielikumu. Šis Līgums nav uzskatāms par valsts vai Fonda apsolījumu nodrošināt
Uzņēmumam klientu skaita pieaugumu, vai citādu komerciālu labumu, tādēļ Uzņēmums
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nekādos apstākļos nevar prasīt nekādas mantiska rakstura kompensācijas no valsts vai
Fonda par Daudzbērnu ģimenēm Uzņēmuma nodrošinātajiem atbalsta pasākumiem un
sakarā ar šiem atbalsta pasākumiem radušos ienākumu samazinājumu, zaudējumiem vai
peļņas atrāvumu.
2. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas Puses, un Līgums ir spēkā līdz
brīdim, kad viena no Pusēm, saskaņā ar Līguma 2.2.punktu un 2.3.punktu, rakstveidā
paziņo par Līguma izbeigšanu vai Puses savstarpēji rakstiski vienojas par Līguma
izbeigšanu.
2.2. Fonds ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Uzņēmumu 1 (vienu)
kalendāro mēnesi iepriekš.
2.3. Uzņēmums ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 1
(vienu) kalendāro mēnesi iepriekš.
2.4. Puses var papildināt vai grozīt Līgumu par to rakstveidā vienojoties un grozījumi kļūst
par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc to
abpusējas parakstīšanas.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1.

Fonds apņemas:
3.1.1. atbalstīt Uzņēmumu, sniedzot informāciju un konsultācijas par šī Līguma
1.1.punktā noteikto, kā arī citos jautājumos par Projekta īstenošanu;
3.1.2. sagatavot informācijas apkopojumu par Projektu un Kartes izsniegšanas
nosacījumiem Daudzbērnu ģimenēm un iesniegt to pēc pieprasījuma
Uzņēmumam;
3.1.3. informēt Daudzbērnu ģimenes par Projektu un iespējām iegūt Karti, izmantojot
elektroniskās saziņas līdzekļus un plašsaziņas līdzekļus (pieejamo finanšu resursu
ietvaros), sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un Uzņēmumu;
3.1.4. uzturēt Interneta vietni, nodrošināt aktuālās informācijas ievietošanu, tai skaitā:
sniegt informāciju sabiedrībai par Projektu un Karti; izveidot jautājumu un atbilžu
sniegšanas mehānismu; regulāri aktualizēt informāciju par Uzņēmumiem, kas
noslēguši Līgumu un piekrituši sadarboties Projekta īstenošanā, sniedzot savu
atbalstu Daudzbērnu ģimenēm;
3.1.5. izvietot Interneta vietnē un Fonda mājas lapā Uzņēmuma, valsts un pašvaldību
institūciju, citu uzņēmumu, juridisko vai fizisko personu sniegto informāciju par
atbalsta pasākumiem Daudzbērnu ģimenēm;
3.1.6. sniegt informāciju un konsultācijas Uzņēmuma pārstāvim/-iem par Kartes
izsniegšanas nosacījumiem un Kartes lietošanu, kā arī citos jautājumos saistībā ar
Projekta īstenošanu;
3.1.7. sadarbībā ar Uzņēmumu un Fondu veikt citas nepieciešamās darbības Projekta
īstenošanai savas kompetences ietvaros.

3.2.

Uzņēmums apņemas:
3.2.1. Projekta ietvaros nodrošināt Daudzbērnu ģimenēm, kuras pirms pakalpojuma
saņemšanas Uzņēmumam ir uzrādījušas derīgu Karti, šādus atbalsta pasākumus:
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3.2.1.1. Atlaide xx% apmērā
pakalpojumiem.

Uzņēmuma

norādītajiem

produktiem

vai

3.2.2. pēc Uzņēmuma ieskatiem – ievietot Uzņēmuma interneta vietnē (ja tāda
Uzņēmumam ir) baneri ar saiti uz Projekta interneta vietni vai tikai saiti uz
Projekta interneta vietni, vai informāciju par to, ka Uzņēmums sniedz atbalstu
Projekta ietvaros;
3.2.3. informēt Fondu par Uzņēmuma šī Līguma ietvaros plānotiem jauniem atbalsta
pasākumiem Daudzbērnu ģimenēm, ar kuriem tiek ierosināts vai paredzēts
papildināt šī Līguma 3.2.1.punktā noteikto atbalsta pasākumu sarakstu
Daudzbērnu ģimenēm, elektroniski to nosūtot uz e-pasta adresi:
info@godagimene.lv;
3.2.4. informēt Fondu par Pašvaldības īstenotajiem citiem demogrāfijas veicināšanas
pasākumiem Pašvaldības teritorijā, ja Uzņēmumam tie ir zināmi.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1.

Par Līgumā noteikto saistību neizpildi un/vai jebkādu Līguma noteikumu pārkāpumu
Puses ir atbildīgas vispārējā civiltiesiskajā kārtībā.

4.2.

Puses ir atbildīgas par katrai no Pusēm mutiski, rakstiski vai elektroniski nodotās vai
citādi iegūtās konfidenciālās vai ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu un
nenodošanu trešajām pusēm. Visai konfidenciālai informācijai, kura kādas no Pusēm
darbiniekiem mutiskā, rakstiskā vai elektroniskā veidā kļuvusi zināma saistībā ar
Līguma izpildi, Puses nodrošina drošu aizsardzību vai arī nodrošina tās iznīcināšanu.
5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1.

Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saskaņā ar Līgumu, vispirms tiek risināti sarunu ceļā.

5.2.

Ja savstarpējā vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas
Republikas tiesu instancēs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem
aktiem.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1.

Visi jautājumi un Pušu savstarpējās vienošanās, kas nav noteiktas un atrunātas Līgumā,
tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

6.2.

Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošu, tas
nekādi neietekmē un neierobežo pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību un
izpildīšanas pienākumu.

6.3.

Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir saprotams šī Līguma saturs, nozīme,
sekas un, ka tas noslēgts labprātīgi un atbilstoši Pušu interesēm.

6.4.

Pusēm šī Līguma darbības laikā nekavējoties, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā vienai otru jāinformē par jebkurām savu adrešu, pilnvaroto personu, u.c. rekvizītu
izmaiņām un tās uzņemas visu atbildību par sekām, kas radīsies pārkāpjot šo noteikumu.

6.5.

Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka ir tiesīgas parakstīt šādu Līgumu un uzņemties
šajā Līgumā ietvertās saistības un pienākumus.

6.6.

Līguma izpildes gaitā tiek pilnvarotas šādas personas:
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6.6.1. Fonda pārstāvis: Projektu nodaļas programmas vadītāja Dace Rasa, e-pasts:
dace.rasa@sif.gov.lv, tālrunis 67078174; Fonda pārstāvja aizvietotājs: Projektu
nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts: sandija.svarupa@sif.gov.lv,
tālrunis 67078219.
6.6.2. Uzņēmuma pārstāvis: ______________, e-pasts: ______________, tālrunis
_______. Uzņēmuma pārstāvja aizvietotājs: ______________, e-pasts:
________________, tālrunis ______________.
6.7.

Šī Līguma 6.6.punktā noteiktajām pilnvarotām personām ir tiesības veikt
organizatoriskos jautājumus saistībā ar Līguma izpildi vai tā darbības nepārtrauktības
nodrošināšanu, bet nav tiesību parakstīt šī Līguma grozījumus vai vienošanos par šī
Līguma izbeigšanu.

6.8.

Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām katrs un parakstīts 2 (divos)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Visiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
7. PUŠU REKVIZĪTI

Sabiedrības integrācijas fonds
Reģ.Nr.: 90001237779
Adrese: Aspazijas bulvāris 24,
Rīga, LV-1050
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV58TREL2080622063000

SIA “Nosaukums”
Reģ.Nr.:
Adrese:

______________________________
z.v.
Sabiedrības integrācijas fonda
sekretariāta direktore Aija Bauere

__________________________________

Banka:
Kods:
Konta Nr.

valdes priekšsēdētājs
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