Līgums Nr. ______
Inčukalnā

20_____.gada .____._________________

Inčukalna novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes māja „GAUJA”” direktores
I.Ikstenas personā (turpmāk – Pakalpojuma Sniedzējs ), kura darbojas uz Inčukalna novada
domes 23.10.2009. rīkojuma Nr. 9 pamata, no vienas puses, un
______________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds, personas kods)

(turpmāk – Pakalpojumu saņēmējs), no otras puses vienojas:
1. Līguma priekšmets
1.1. Līgumslēdzējas puses veic savstarpējos norēķinus par
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(klienta vārds, uzvārds, pases dati, adrese)

sniegtajiem pakalpojumiem. Pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošajā sociālās aprūpes iestādē
Sociālās aprūpes mājā “GAUJA” no 20___.gada _____.________________
1.2. Vienas personas uzturēšanas izmaksas šī Līguma 1.1. apakšpunktā minētajā iestādē
saskaņā ar 2018.gada 17.janvāra Inčukalna novada domes sēdes protokola izrakstu Nr.3 1.§.Par
saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes mājas Gauja””
maksas pakalpojumu, no 2018. gada 17. februāra, aprūpes pakalpojums paaugstināta komforta
istabās klientiem ir 24,07 EUR (divdesmit četri euro un 07 centi) dienā.
1.3. Papildu noteikumi
1.3.1.No uzturēšanas izmaksām tiek atskaitīta sociālās aprūpes iestādei paredzētā aprūpējamās
personas
pensijas
daļa
EUR
,
(_____________________________________________)
1.3.2. Pakalpojumu saņēmēja maksājamā daļa mēnesī ir mainīga, jo atkarīga no dienu skaita.
1.3.3. Par izmaiņām norēķinos Pakalpojuma sniedzējs brīdina Pakalpojuma saņēmēju vienu
mēnesi iepriekš .
1.3.4. Pakalpojuma saņēmējs aprūpējamās personas iestāšanās mēnesī, veic pilnu samaksu tikai
par tās nodzīvoto laiku pie Pakalpojuma sniedzēja.
2. Līguma darbības termiņš
Līgums ir spēkā, kamēr aprūpējamā persona uzturas Sociālās aprūpes mājā „Gauja”.
3. Norēķinu termiņi un kārtība
3.1. Līgumslēdzējas puses savstarpējos norēķinus veic ar 20____.gada ___.________________.
3.2. Iestāšanās mēnesī norēķini tiek veikti pilnā apmērā par periodu no iestāšanās dienas līdz
mēneša beigām.
3.3. Samaksa par pakalpojumiem veicama par pašreizējo mēnesi līdz mēneša 15. datumam.
3.4. VSAP pensiju indeksācijas gadījumā maksājamā summa tiek pārrēķināta automātiski.
3.5. Ja savstarpējie norēķini nav veikti vai veikti daļēji , Pakalpojuma saņēmējs Pakalpojuma
sniedzējam par katru nokavēto dienu maksā soda naudu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas.
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4.

Strīdu izskatīšanas kārtība

Visas domstarpības , kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi , izskatāmas līgumslēdzēju pušu
savstarpējās sarunās.
5.

Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt šī līguma 1.1.apakšpunktā minētās personas
uzturēšanu sociālās aprūpes iestādē atbilstoši 31.10.2002. "Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumam" un attiecīgās iestādes nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības no Pakalpojuma sniedzēja saņemt informāciju par
pakalpojuma kvalitāti , personas uzturēšanas izdevumiem un to aprēķināšanas kārtību.
5.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs nepilda vai pārkāpj šī līguma 5.1.apakšpunktā noteiktās prasības
attiecībā uz sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs vienpusēji
lauzt līgumu, mēnesi iepriekš paziņojot par to rakstiski Pakalpojuma sniedzējam.
6.

Papildu nosacījumi

6.1. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un
apstiprināti ar abu līgumslēdzēju pušu parakstiem.
6.2. Jautājumus, kas nav minēti šajā līgumā, līgumslēdzējas puses risina saskaņā ar likumiem un
citiem tiesību aktiem.
6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no
līgumslēdzējām pusēm atrodas viens līguma eksemplārs.
Līgumslēdzēju pušu rekvizīti
Pakalpojuma saņēmējs:

Pakalpojuma sniedzējs:

_____________________________________

PASAM „GAUJA”

Reģ.Nr._______________________________

Reģ.Nr. 90001818186

Norēķinu konts_________________________

LV98 UNLA 0050 0050 3038 0

Banka________________________________

SEB Siguldas fil.

Adrese________________________________

Gaujaslīču iela 5, Inčukalna nov.
LV-2140

__________________________________
(Pak.saņ.paraksts, atšifr.)

__________________________________
(klienta paraksts)
Last printed 20/02/2018 13:57:00Page 2 of 2

__________________________________
(direktore I.Ikstena)

