Piesakoties dalībai seminārā, starp semināra dalībnieku un SIA „Ziedu enerģija”
stājas spēkā distances līgums
DISTANCES LĪGUMS
izglītības programma „Baha ziedu terapijas praktiķis/-e konsultants/-e”
Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību
aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207
„Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:
(1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ziedu enerģija”, reģ. nr.: 40003989503, PVN
maksātāja nr.: LV40003989503; juridiskā adrese: Rīga, Graudu iela 61a, LV-1058,
biroja adrese: Rīga, Graudu iela 61C, LV-1058 (turpmāk tekstā SIA „Ziedu
enerģija”) un
(2) fizisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas piesaka savu dalību Healing Herbs
starptautiskajā seminārā www.ziedu-energija.lv interneta tirdzniecības vietnē
(turpmāk tekstā Pakalpojums).
Klients, piesakoties Pakalpojuma saņemšanai, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu
un piekrīt tā noteikumiem:
1. PAKALPOJUMA APRAKSTS
1.1. Pakalpojumu sniedz SIA „Ziedu enerģija” struktūrvienība Neformālās izglītības
iestāde „Baha ziedu terapijas centrs” (Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības
iestādes reģistrācijas apliecība nr.: 3380801072) (turpmāk tekstā Izglītības iestāde).
1.2. Ar Pakalpojuma detalizētu aprakstu, saturu un cenrādi Klients var iepazīties SIA
„Ziedu enerģija” interneta tirdzniecības vietnes www.ziedu-energija.lv sadaļas
„Semināri” un apakšsadaļā „Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants”, kā arī zvanot
pa tālruni: 29445643.
1.3. Pakalpojuma cenā iekļauts PVN (21%).
1.4. SIA „Ziedu enerģija” patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Klientu spēkā ir
pieteikšanās brīdī esošā Pakalpojuma cena.
2. PIETEIKŠANĀS PAKAPLOJUMA SAŅEMŠANAI
2.1. Lai pieteiktos Pakalpojuma saņemšanai, Klients aizpilda pieteikuma veidlapu, kas
atrodama SIA „Ziedu enerģija” interneta tirdzniecības vietnes www.ziedu-energija.lv
sadaļas „Semināri” apakšsadaļā „Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants”, un
nosūta to elektroniski uz e-pasta adresi centrs@ziedu-energija.lv.
2.2. Lai aizpildītu pieteikuma veidlapu, Klientam jāsniedz informācija (vārds,
uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas nepieciešama Pakalpojuma
sniegšanai un SIA „Ziedu enerģija” grāmatvedībai. Klienta sniegtā informācija tiek
apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
2.3. Pieteikuma veidlapā Klients atzīmē sev vēlamo Pakalpojuma veidu, saņemšanas
laiku un samaksas kārtību.
2.4. Izglītības iestāde apstiprina saņemto pieteikuma veidlapu, nosūtot elektroniskā
pasta vēstuli uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
2.5. Izglītības iestāde apstiprinājuma elektroniskā pasta vēstulē sniedz informāciju par
dalības vietas rezervāciju vai citu informāciju, ja dalības vietu nav iespējams rezervēt.
2.6. Izglītības iestādes apstiprinājums uzskatāms tikai par dalības vietas rezervāciju.
Dalības vieta Klientam tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Klients veicis samaksu par

pakalpojuma saņemšanu saskaņā ar izvēlēto samaksas kārtību (samaksājot visu
Pakalpojuma cenu vai tā pirmo daļu).
3. PAKALPOJUMA VEIDI UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Pakalpojumu iespējams saņemt divos veidos: bez sertifikāta, respektīvi, bez
noslēguma (eksāmena) darba izvērtējuma vai ar sertifikātu, respektīvi, ar noslēguma
(eksāmena) darba izvērtējumu.
3.2. Par Pakalpojumu Klients norēķinās ar pārskaitījumu uz SIA „Ziedu enerģija”
bankas kontu pēc SIA „Ziedu enerģija” izrakstītā rēķina nosūtīšanas uz Klienta
elektroniskā pasta adresi.
3.3. Par Pakalpojumu iespējams norēķināties: 1) maksājot pa daļām, vai 2) maksājot
visu Pakalpojuma cenu vienā maksājumā. Samaksas veidu Klients izvēlas, aizpildot
pieteikuma veidlapu.
3.4. Samaksas kārtība, saņemot pakalpojumu BEZ sertifikāta:
3.4.1. Pakalpojuma cena: 500.00 EUR (pieci simti euro).
3.4.2. 10% atlaide: Pakalpojuma cenu maksājot vienā maksājumā, Klients saņem
10% atlaidi no Pakalpojuma cenas un maksājumu (450.00 EUR (četri simti
piecdesmit euro) apmērā) veic vienu mēnesi pirms Pakalpojuma saņemšanas pirmās
dienas.
3.4.3. Pakalpojuma cenu maksājot pa daļām
3.4.3.1. 5 x 100 EUR: Klients pirmo daļu (100.00 EUR (simts euro) apmērā) samaksā
vienu mēnesi pirms Pakalpojuma saņemšanas pirmās dienas. Nākamās četras daļas
(katra 100.00 EUR (simts euro) apmērā) – vienu nedēļu pirms klātienes mācību
termiņa.
3.4.3.1. 1x 100 EUR + 8 x 50 EUR: Klients pirmo daļu (100.00 EUR (simts euro)
apmērā) samaksā vienu mēnesi pirms Pakalpojuma saņemšanas pirmās dienas. Pēc
tam, sākot ar oktobri, 50.00 EUR (piecdesmit euro) – līdz katra mēneša 10. datumam.
3.5. Samaksas kārtība, saņemot pakalpojumu AR sertifikātu:
3.5.1. Pakalpojuma cena: 600.00 EUR (seši simti euro).
3.5.2. 10% atlaide: Pakalpojuma cenu maksājot vienā maksājumā, Klients saņem
10% atlaidi no Pakalpojuma cenas un maksājumu (540 EUR (pieci simti četrdesmit
euro) apmērā) veic vienu mēnesi pirms Pakalpojuma saņemšanas pirmās dienās.
3.5.3. Pakalpojuma cenu maksājot pa daļām
3.5.3.1. 6 x 100 EUR: Klients pirmo daļu (100.00 EUR (simts euro) apmērā) samaksā
vienu mēnesi pirms Pakalpojuma saņemšanas pirmās dienas. Nākamās četras daļas
(katra 100.00 EUR (simts euro) apmērā) – vienu nedēļu pirms klātienes mācību
termiņa, kā arī 100 EUR (simts euro) – nododot noslēguma (eksāmena) darbu.
3.4.3.1. 1x 100 EUR + 8 x 50 EUR + 1 x 100 EUR: Klients pirmo daļu (100.00 EUR
(simts euro) apmērā) samaksā vienu mēnesi pirms Pakalpojuma saņemšanas pirmās
dienas. Pēc tam, sākot ar oktobri, 50.00 EUR (piecdesmit euro) – līdz katra mēneša
10. datumam. Pēdējo maksājumu – 100 EUR (simts euro) – nododot noslēguma
(eksāmena) darbu.

4. PAKALPOJUMA SATURS UN SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Klātienes mācību saturs:
- Konsultēšanas pamatprincipi.
- Baha ziedu konsultācijas pamatprincipi, mērķis, uzdevumi un uzbūve.
- Baha ziedu konsultācija: mērķu izvirzīšana, dažādas metodes mērķa noteikšanā.

- Pirmā, otrā un turpmākās tikšanās reizes.
- Konsultēšanas prasmes (aktīva klausīšanās, satura un jūtu atspoguļošana, jautājumu
uzdošana, interpretācija, pauzes u.c.).
- Uzticības pilnu attiecību veidošana, uzmanības izrādīšana.
- Dažādas metodes emocionālo stāvokļu apzināšanā (“Groza pīšanas metode”,
zīmēšana,
- Baha ziedu līdzekļu pozitīvās iedarbības formulēšana.
- Baha ziedu diferenciālā diagnostika.
- Efektīvu jautājumu veidošana, specifisku jautājumu izmantošana konsultācijā:
jautājumi vēlējuma izteiksmē, brīnumjautājumi u.c.
- Baha ziedu terapijas praktiķa robežas: psihiskā veselība, dažādu psihisko noviržu
raksturojums (depresija, mānijas, suicidālas domas u.c.).
- Fizisku kaišu ārstēšana: E. Baha uzskati par slimību, Baha ziedu terapijas praktiķa
konsultanta atbildība un robežas, sarunas veidošana, emocionālo un prāta stāvokļu
apzināšana, Baha ziedu izvēle, terapeitiskās stratēģijas.
- Glābšana drāmas trijstūrī, konsultanta veselīga pašapziņa, izdegšana. Pierakstu
veikšana, dažādas pierakstu metodes.
- Baha ziedu piemeklēšana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem un
jauniešiem, vecumposma īpašības.
- Darbs ar ģimenēm: ģimenes sistēma, E. Baha uzskati par ģimeni un bērniem,
ģimenes robežas, konsultācijas uzbūves un konsultēšanas specifika, cirkulārie
jautājumi.
- Bērnu tipu noteikšana Baha ziedu terapijā.
- Attiecību izveidošana ar klientu-bērnu, sarunu veidošana (tēmas, metodes,
jautājumi).
- Disfunkcionāli ģimenes likumi.
- Baha ziedi, kas bieži raksturīgi bērniem un vecākiem.
- Baha ziedu terapija topošajām un jaunajām māmiņām, zīdaiņiem.
- Pāru konsultēšanas pamatprincipi un specifika.
Mācības ir maksimāli praktiskas – teorija mijas ar praktiskiem vingrinājumiem
(individuāliem, pāros vai grupās), turklāt viss – caur Baha ziedu terapijas prizmu.
Katru reizi ir mājasdarbi saistībā ar Baha ziedu piemeklēšanu
4.2. Pakalpojuma cenā iekļauts:
4.2.1. Pakalpojums bez sertifikāta: desmit klātienes mācību dienas (9.30-17.30 ar 1 h
garu pusdienas pārtraukumu), tēja, kafija, cepumi kafijas pauzēs (katru dienu 2 x 15
min.), semināra materiāli, četru pašpieredzes dienasgrāmatu analīze.
4.2.2. Pakalpojums ar sertifikātu: desmit klātienes mācību dienas (9.30-17.30 ar 1 h
garu pusdienas pārtraukumu), tēja, kafija, cepumi kafijas pauzēs (katru dienu 2 x 15
min.), semināra materiāli, četru pašpieredzes dienasgrāmatu analīze, noslēguma darba
izvērtēšana, klātienes pārrunas, Baha ziedu terapijas praktiķa konsultanta sertifikāts.
4.3. Izglītības iestāde Pakalpojumu sniedz šādā kārtībā:
4.3.1. Pakalpojums bez sertifikāta:
4.3.1.1. klātienes mācības (ar datumiem Klients iepazīstas SIA „Ziedu enerģija”
interneta tirdzniecības vietnes www.ziedu-energija.lv sadaļas „Semināri” apakšsadaļā
„Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants”),
4.3.2. Pakalpojums ar sertifikātu:
4.3.2.1. klātienes mācības (ar datumiem Klients iepazīstas SIA „Ziedu enerģija”
interneta tirdzniecības vietnes www.ziedu-energija.lv sadaļas „Semināri” apakšsadaļā
„Baha ziedu terapijas praktiķis konsultants”),
4.3.2.2. Noslēguma darba izvērtēšana (izvērtē divi speciālisti).

4.3.2.3. viena klātienes tikšanās reize noslēguma (eksāmena) darba izvērtēšanai.
5. Prasības sertifikāta “Baha ziedu terapijas praktiķis” iegūšanai:
5.1. Healing
Herbs starptautiskā
kursa
sertifikāts.
5.2. 100% klātienes mācību apmeklējums. Ja neparedzētu iemeslu dēļ nav
iespējams apmeklēt kādu no klātienes nodarbībām, Klients var turpināt
mācības, taču zaudē iespēju iesniegt noslēguma (eksāmena) darbu. Klients par
atsevišķu samaksu un pēc iepriekšējas vienošanās var apmeklēt atbilstošo
semināru kopā ar nākamo Baha ziedu terapijas praktiķu grupu.
5.3.
Aktīva
līdzdalība
mācību
procesa
laikā,
5.4.
Mājasdarbu
izpilde,
5.5.
Sešpadsmit
Baha
ziedu
konsultāciju
protokoli,
5.6. Četras pašpieredzes dienasgrāmatas (katra – 21 līdz 28 dienu gara).
Pašpieredzes dienasgrāmatas rakstīšanas prasības tiek definētas pirmajā
klātienes mācību reizē. Ja pašpieredzes dienasgrāmatas netiek rakstītas
saskaņā ar prasībām, kā arī nodotas noteiktajā laikā (vienu nedēļu pirms
nākamās klātienes mācību dienas), par dienasgrāmatas izvērtēšanu jāmaksā
papildus
(15
EUR
(piecpadsmit euro)).
5.7. Grupu darbs (16 x 60 min.) ārpus klātienes mācību termiņa (grupas tiek
izveidotas un par tikšanās laikiem, prasībām u.c. vienojas pirmajā klātienes
mācību
reizē),
5.8. Noslēguma (eksāmena) darbs: 45-55 minūšu garš konsultācijas ieraksts,
kurā tiek demonstrētas mācību procesā apgūtās konsultēšanas prasmes,
ievēroti konsultācijas uzbūves pamatprincipi, kā arī ieteikti Baha ziedu līdzekļi
saskaņā ar konsultācijas mērķi, paskaidrojot līdzekļu izvēles pamatojumu un
pozitīvo iedarbību. Nododot noslēguma darbu, tā autors nodod arī analīzi,
kurā norādītas konsultācijā demonstrētās konsultēšanas prasmes un
konsultācijas laiks, kurā tās redzamas. Noslēguma darbu izvērtē divi
speciālisti. Noslēguma darbs tiek pārrunāts klātienē, par pārrunu laiku
vienojas pēc noslēguma darba nodošanas. Ja noslēguma darbs nav veikts
saskaņā ar prasībām vai nav kvalitatīvs, to iespējams iesniegt atkārtoti par
papildu maksu (100.00 EUR (simts euro)), iepriekš vienojoties par citu darba
nodošanas un pārrunu laiku.
6. ATTEIKUMA TIESĪBAS
6.1. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14
(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir nosūtījis
pieteikuma veidlapu Izglītības iestādei saskaņā ar Līguma 2.sadaļas noteikumiem.
6.3. Ja Klients izmanto Līguma 5.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, SIA „Ziedu
enerģija” atmaksā Klientam visas viņa veiktās iemaksas Pakalpojuma saņemšanai.
6.4. Ja Klients ir veicis samaksu par Pakalpojumu, taču vēlas atkāpies no Līguma ne
mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas pirmās dienas SIA
„Ziedu enerģija” atmaksā Klientam 50% no veiktajām iemaksām Pakalpojuma
saņemšanai.
6.5. Atkāpjoties no Līguma mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms Pakalpojuma
sniegšanas pirmās dienas, iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai Klientam
netiek atmaksātas.
6.6. Ja Klients Pakalpojumam piesakās mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms
Pakalpojuma sniegšanas pirmās dienas un ir veicis pilnu vai daļēju samaksu par

Pakalpojumu, Klienta iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai netiek atmaksātas
un Klientam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
7. PAKALPOJUMA MAKSAS ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Ja Klients atkāpjas no Līguma un saskaņā ar Līguma 6.1. un 6.4. punkta
noteikumiem viņam ir tiesības saņemt iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai,
Klients aizpilda atteikuma veidlapu, kuru var atrast interneta tirdzniecības vietnes
www.ziedu-energija.lv sadaļā „Piegādes noteikumi”, un SIA „Ziedu enerģija”
konkrēto summu pārskaita uz Klienta bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā no dienas, kad SIA „Ziedu enerģija” saņēma Klienta aizpildītu atteikuma
veidlapu saskaņā ar Līguma 7.1. punkta noteikumiem.
7.1. Atteikuma veidlapu Klients nosūta elektroniski uz e-pasta adresi centrs@zieduenergija.lv vai nodod SIA „Ziedu enerģija” birojā Rīgā, Graudu ielā 61C.

7. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Klienta pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz
Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību, un uzņemties atbildību par
noteikumu ievērošanu.
7.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām,
kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
7.3. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
7.4. Klients apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz mācību laikā aplūkotajiem
gadījumiem un semināra dalībnieku pausto informāciju. Konfidencialitāte saglabājas
arī pēc mācību kursa noslēguma.
8. SIA „ZIEDU ENERĢIJA” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. SIA „Ziedu enerģija” apņemas piedāvāt Klientam augstas kvalitātes
Pakalpojumu.
8.2. SIA „Ziedu enerģija” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju
tikai Pakalpojuma sniegšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek
izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām
komerciālos nolūkos.
8.3. SIA „Ziedu enerģija” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi,
Pakalpojuma saturu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „Ziedu
enerģija” interneta tirdzniecības vietnē www.ziedu-energija.lv. Attiecībā uz Klientu
spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cena.
9.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
SIA „Ziedu enerģija” aicina Klientu visus strīdus risināt sarunu ceļā. Ja tas nav
iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir aizpildījis un elektroniskā pasta veidā
nosūtījis SIA „Ziedu enerģija” pieteikuma veidlapu saskaņā ar Līguma 2.sadaļas
noteikumiem.

10.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas
saistības viena pret otru.
07.07.2017.

