LĪGUMS NR. 02/17/38
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr.40003038621, tās
valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes locekļa Elmāra Švēdes personā, kuri darbojas uz statūtu un
valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – LGS, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AVIAMED”, vienotais reģistrācijas Nr.40003029987, tās valdes
priekšsēdētāja Viktora Mitrevica personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – AVIAMED, no otras
puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses, ņemot vērā, ka
Darba likuma 82. panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu,
ir pienākums nekavējoties veikt veselības pārbaudi gadījumos, kad šādas pārbaudes veikšana paredzēta
normatīvajos aktos vai darba koplīgumā vai arī pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada
vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai. Saskaņā ar minētā likuma 82. panta otro daļu
izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs, un
AVIAMED atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumiem Nr. 698 „Civilās aviācijas
personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un
aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība” ir sertificēts aviācijas medicīnas pakalpojumu sniedzējs
Puses vienojas, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2017/13 rezultātus, noslēgt līgumu,
turpmāk – Līgums, par turpmāko:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Puses vienojas, ka AVIAMED 1 (vienu) gadu, t.i. no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. martam,
veiks obligātās veselības pārbaudes tiem LGS darbiniekiem, kuri būs saņēmuši atbilstošu LGS norīkojumu
(obligātās veselības pārbaudes karti) un kuri vēlēsies minētās pārbaudes veikt AVIAMED, turpmāk Pakalpojums, savukārt LGS apņemas apmaksāt minētās LGS darbinieku veselības pārbaudes atbilstoši šī
Līguma noteikumiem, tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kā arī finanšu piedāvājumam un pakalpojumu
cenrādim (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. LGS gaisa satiksmes vadības dispečeriem veselības pārbaudes AVIAMED veic saskaņā ar:
1.2.1. ICAO Čikāgas Konvencijas 1.pielikumu, kas nosaka 3.pakāpes medicīnas sertifikāta
nepieciešamību (Medical Certificate Class 3);
1.2.2. Eurocontrol prasībām (Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic
Controllers);
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1.2.3. 2015.gada 20.februāra KOMISIJAS REGULU (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un
administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas
regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011";
1.2.4. Likumu „Par aviāciju”;
1.2.5. Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumiem Nr.698 „Civilās aviācijas personāla
veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas
medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība”.
1.3. Pārējo LGS darbinieku veselības pārbaudes AVIAMED veic saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 10.
marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.
1.4. LGS darbinieku saraksts, kuriem Līguma darbības laikā ir nepieciešams veikt obligātās veselības
pārbaudes tiek pievienots Līgumam kā tā 3.pielikums, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Minētajam
sarakstam ir tikai informatīvs raksturs un pēc Līguma 7.4. punktā minētās LGS pilnvarotās personas
priekšlikuma tas var tikt papildināts ar citiem LGS darbiniekiem.
2. LĪGUMA SUMMA UN VESELĪBAS PĀRBAUŽU APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma darbības laikā kopējā summa par AVIAMED sniegtajiem Pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt
25 895,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), bez pievienotās
vērtības nodokļa.
2.2. AVIAMED maksu par tās veiktajām veselības pārbaudēm aprēķina atbilstoši AVIAMED cenrādim
(2.pielikums).
2.3. AVIAMED 1 (vienu) reizi mēnesi, līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniedz LGS rēķinu un
detalizētu atskaiti par iepriekšējā mēnesī LGS darbiniekiem veiktajām obligātajām veselības pārbaudēm.
2.4. LGS maksā AVIAMED par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā
no attiecīgā rēķina un atskaites saņemšanas dienas uz Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.
2.5. Līguma summas atlikuma kontroli veic Līguma 7.4. punktā minētais LGS pilnvarotais pārstāvis.
3. PUŠU ATBILDĪBA
3.1. Par Līguma 2.4.punktā minēta samaksas termiņa nokavējumu, AVIAMED ir tiesīgs piemērot LGS
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto apmaksas
dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
3.2. Par nekvalitatīvu (Līguma un/vai pielikumu nosacījumiem neatbilstošu) Pakalpojuma izpildi, LGS ir
tiesīgs piemērot AVIAMED līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru fiksēto
gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
3.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
3.4. Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei
tiešos pierādāmos zaudējumus, kuri ir pamatoti ar atbilstošiem dokumentiem. Ar zaudējumiem tiek saprasti
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mantiskie zudumi un izdevumi, kuri ir radušies vienai Pusei otras Puses vainas dēļ un atrodas cēloniskā
sakarībā ar Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
4. NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi un
tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī
Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
4.2. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara operācijas,
blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri apstākļi pie kuriem objektīvi nav iespējama
saistību izpilde un, kurus Puses nevarēja paredzēt un nevarēja novērst.
4.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm
ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par
zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas.
5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā ar 2017. gada 1.aprīli un ir spēkā 1 (vienu) gadu, t.i., līdz 2018. gada 31. martam.
5.2. Ja tiek sasniegta Līguma 2.1. punktā noteiktā kopējā Līguma summa, tad Līgums tiek izbeigts pirms
Līguma 5.1. punktā noteiktā termiņa bez atsevišķa Pušu rakstveida paziņojuma.
5.3. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir sagatavoti
rakstiski un abpusēji parakstīti.
5.4. Puses Līgumu var izbeigt, rakstveidā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju
sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības
risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Šis Līgums un jautājumi, kas nav tajā ietverti, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.3. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
7.4. LGS pilnvarotā persona, kurai ir tiesības pārstāvēt LGS Pušu savstarpējās sarunās, kā arī uzraudzīt
Līguma izpildi, ir Administratīvā departamenta Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Iveta
Stīpniece (e-pasts: iveta.stipniece@lgs.lv, tālr. +371 67300801, mob.tālr. +371 29455777).
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7.5. AVIAMED pilnvarotā persona, kurai ir tiesības pārstāvēt AVIAMED Pušu savstarpējās sarunās, ir
AVIAMED valdes priekšsēdētājs Viktors Mitrevics (e-pasts: aviamed@inbox.lv, tālr. +371 67207063).
7.6. Līgums ir izstrādāts divos identiskos oriģināleksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā,
katrs uz 30 (trīsdesmit) lapām, kuru skaitā ir 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas,
2.pielikums „Finanšu piedāvājums un pakalpojumu cenrādis” uz 13 (trīspadsmit) lapām un 3.pielikums “LGS
darbinieku saraksts, kuriem Līguma darbības laikā ir nepieciešams veikt obligātās veselības pārbaudes” uz 12
(divpadsmit) lapām.
7.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie LGS, bet otrs - pie AVIAMED.

8.

REKVIZĪTI PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

VAS „Latvijas gaisa satiksme”

SIA „AVIAMED”

Juridiskā adrese: Lidosta „Rīga”,

Juridiskā adrese: Lidosta „Rīga”,

KDP ēka, Mārupes novads, LV - 1053

KDP ēka, Mārupes novads, LV - 1053

PVN Reģ. Nr. LV40003038621

PVN Reģ. Nr. LV40003029987

Banka: AS „SEB Banka”

Banka: AS „Citadele”

Kods: UNLALV2X

Kods: PARXLV22

Konts: LV20UNLA0003029070855

Konts: LV14PARX0006238300019

/paraksts/ D. Tauriņš

/paraksts/ V. Mitrevics

valdes priekšsēdētājs

valdes priekšsēdētājs

/paraksts/ E. Švēde

Mārupes novadā 2017.gada 6.martā

valdes loceklis
Mārupes novadā 2017.gada 6.martā
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