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Izpildītāja Līguma Nr…………… 
Pasūtītāja Līguma Nr…………… 

 
Līgums 

Konferences ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 
 
 
Rīga         2015.gada 30.septembrī 
 

LU aģentūra „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”, direktora 
Riharda Baloža-Boluža personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas 
puses, 

SIA “Nīke E”, valdes locekles Ivetas Glaudānes personā, turpmāk – Izpildītājs, no otras 
puses un  

abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma 8.divi prim panta sešpadsmitajai daļai rīkotajam iepirkumam, līgumu ”Konferences 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana”, turpmāk – Līgums: 
 

1. L īguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un Tehnisko specifikāciju (pielikumā Nr.1) 

nodrošina ēdināšanas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) noslēdzot uz katru ēdināšanas 
Pakalpojuma sniegšanas reizi papildvienošanos.  

1.2. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu, kurā tiek ietverts arī 
galda servējums, viesmīļa pakalpojums, tranporta pakalpojums. 

1.3. Tehniskā specifikācija ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
 

2. Līgumcena un norēķinu kārt ība 
2.1. Pakalpojumu cena 1 (vienai) personai saskaņā ar Izpildītāja Tehniskās specifikācijas 

piedāvājumu ir noteikta pielikumā Nr.1.  
2.2. Līguma 2.1.punktā norādītajā cenā 1 (vienai) personai ir ietverti visi ar Pakalpojumu 

nodrošināšanu saistītie izdevumi, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, pārtikas produktu 
iegāde, šefpavāra piesaiste, apkalpošana, galda klāšana, trauku un citu piederumu 
nodrošināšana u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un piemērots saskaņā ar 
Pievienotās vērtības nodokļa likumu.  

2.3. Kopējā līgumcena veidosies, sareizinot cenu 1 (vienai) personai ar faktisko dalībnieku skaitu,   
par ko Līguma 3.3.punktā norādītā Pasūtītāja kontaktpersona informē Līguma 3.3.punktā 
norādīto Izpildītāja kontaktpersonu saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto.  

2.4. Pasūtītājs apmaksā tikai Līguma prasībām pilnīgi atbilstošus Pakalpojumus. Pasūtītājs 
samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, pēc 
tam, kad ir abpusēji parakstīts Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akts. 

2.5. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Par samaksas dienu tiek 
uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.  

 
3. Pakalpojumu izpildes termiņi un nosacījumi  

3.1. Pakalpojumu izpildes termiņš tiek saskaņots noslēdzot papildvienošanos par Pakalpojuma 
sniegšanu.  

3.2. Pakalpojumu izpildes vieta tiek saskaņota noslēdzot papildvienošanos par Pakalpojuma 
sniegšanu.  
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3.3. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt 
Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:  

3.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir ………………………………………………………….; 
3.3.2. Izpildītāja kontaktpersona ir …………………………………………………………. 

3.4. Pakalpojumu atbilstību Līgumam apliecina Pušu abpusēji parakstīts Pakalpojumu nodošanas 
– pieņemšanas akts. Pakalpojumi tiek pieņemti šādā kārtībā:  
3.4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasākuma iesniedz Pasūtītājam 
Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu; 
3.4.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē Izpildītāja iesniegto Pakalpojumu 
nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu, pārbaudot atbilstību faktiski sniegtajiem 
Pakalpojumiem un Finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem, un paraksta 
Pakalpojumu nodošanas pieņemšanas aktu, tādējādi pieņemot Pakalpojumus, vai norāda 
Izpildītājam uz konstatētajām neatbilstībām, pieprasot precizēt Pakalpojumu nodošanas – 
pieņemšanas aktu un/vai rēķinu, kā arī sagatavo pretenziju aktu gadījumos, kad Pasūtītājs ir 
konstatējis, ka Pakalpojumi nav sniegti atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām;  
3.4.3. par konstatētajām neatbilstībām un nepieciešamību precizēt Pakalpojumu nodošanas 
– pieņemšanas aktu un/vai rēķinu Līguma 3.3.1.apakšpunktā norādītā Pasūtītāja 
kontaktpersona elektroniski informē Līguma 3.3.2.apakšpunktā norādīto Izpildītāja 
kontaktpersonu, un Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no informācijas nosūtīšanas brīža 
iesniedz precizēto Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu un/vai rēķinu atkārtoti. Ja 
tiek sagatavots pretenziju akts, Līguma 3.3.1.apakšpunktā norādītā Pasūtītāja 
kontaktpersona to elektroniski nosūta Līguma 3.3.2.apakšpunktā norādītajai Izpildītāja 
kontaktpersonai;  

 
4. Līguma termiņš, izpildes kārt ība 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu līdz 2018.gada 
30.septembrim vai līdz 41 999.99 EUR (neieskaitot PVN) summas sasniegšanai. 

4.2. Gadījumos, kad Pakalpojuma sniegšanas gaitā rodas vai atklājas apstākļi vai iemesli, kuri 
Pasūtītājam un Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nebija zināmi un kuru dēļ Pakalpojuma 
sniegšana var kļūt neiespējama, Izpildītājam nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms, 
rakstveidā par to jāinformē Pasūtītājs. Izpildītājs un Pasūtītājs vienoja par turpmāko rīcību. 

 
5. Pušu atbildība 

5.1. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, iepirkuma procedūrā iesniegtajam Piedāvājumam un šī Līguma 
nosacījumiem. 

5.2. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai 
Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai 
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības 
rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus. 

5.3. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpild īt savas saistības tādu apstākļu dēļ, 
kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, 
streiks, valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības 
par līguma saistību neizpildīšanu. 

5.4. Puse, kura nespēj pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ 
nekavējoties par to paziņo otrai Pusei, tiklīdz šādi apstākļi ir iestājušies vai Puse par tiem 
uzzinājusi. 



3 

 

5.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad katrai no Pusēm ir 
tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt Līgumu, rakstiski par to informējot otru Pusi. 

5.6. Par savlaicīgu norēķinu neveikšanu vai neveikšanu vispār Pasūtītājs maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,1% dienā no nenomaksātās summas par katru kavēto dienu norādītajā norēķinu 
kontā. Bankas komisiju par pārskaitījumu sedz Pasūtītājs. 

5.7. Ja Izpildītājs nepilda šī Līguma 1.punktā noteikto, Izpildītājs maksā līgumsodu 10% apmērā 
no Līguma summas par attiecīgo uz papildvienošanos noslēgto pakalpojuma 
nenodrošināšanu. 

5.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 
 

6. Strīdu risināšanas kārt ība 
6.1.  Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, puses risina 

savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams 
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

 
7. L īguma izbeigšana 

7.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot 
Izpildītāju vienu nedēļu iepriekš vai sekojošos gadījumos: 
7.2.1.ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā termiņa nav uzsācis šajā 
Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanu; 
7.2.2.ja Izpildītājs neizpilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības attiecībā uz dokumentu 
sakārtošanu, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, 
sanitāro un higiēnas normu ievērošanu apliecinošo dokumentu saņemšanu un paškontroles 
sistēmas ieviešanu. Šādā gadījumā Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīga 
paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam jebkādi jau saņemtie atlīdzības maksājumi; 
7.2.3.ja Izpildītājs pārkāpj citus šī Līguma noteikumus;  
7.2.4.ja Izpildītājs ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu. 

7.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par sniegtajiem 
pakalpojumiem līdz pārkāpuma konstatēšanas brīdim. 

7.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot 
Izpildītāju vienu nedēļu iepriekš. 

 
8.  Citi noteikumi 

8.1. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem.  

8.2. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. 
Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs eksemplārs Pasūtītājam. 

 
 
 
 

9. Pušu rekvizīti 
9.1. Izpildītājs 
Nosaukums: 

 
SIA “Nīke E” 
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Reģistrācijas numurs:                         
Adrese:                                                
Norēķinu konts: 
Banka: 

LV40003348590 
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
…………… 
…………….., 
 

9.2. Pasūtītājs 
Nosaukums: 
 
Nodokļu maksātāja  numurs: 
Adrese: 
Norēķinu konts: 
Banka: 

 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas  
institūts 
LV90002111761 
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
........................................ 
........................................ 

 
 
 
Izpildītājs     Pasūtītājs 
 
___________________________  ___________________________ 
 
  
Valdes locekle Iveta Glaudāne   Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
  
 

Datums ____________________  Datums_________________ 
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Pielikums Nr.1 
Pie 2015.gada 30.septembra līguma 

“Konferences ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu” 
 

Tehniskā specifikācija  
 

Slēdzot papildvienošanos, Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu šai ēdienkarte, iekļaujoties 
norādītajā cenā 1 (vienai) personai.  
    
Ēdienkarte - piedāvājums    

  400 personas 

1.Kafijas pauze     

Kafija,tēja,salds krējums,cukurs porc 1 0.85 EUR 

Ūdens  ar citronu glāzes 0.5 0.15 EUR 

        

Pīrādziņš ar kūpinātu gaļu gb 1 0.30 EUR 

Pīrādziņš ar sieru gb 1 0.30 EUR 

        

Štricele ar kaltētām aprikozēm,marmelādi gb 1 0.30 EUR 

Biezpiena plātsmaize ar brūklenēm 50 g gb 0.5 0.20 EUR 

    

Galda servējums kompl 1 0.10 EUR 

Viesmīlības pakalpojumi kompl 1 0.35 EUR 

Transporta pakalpojumi kompl 1 0.15 EUR 

1 personai   2.70 
EUR 

    

Pusdienas        

bufetes galda servējums    

    

Tvaikota laša veltnīši ar spinātiem 50 g porc 1 1.35 EUR 

Cūkgaļas karbonāde ar gailenām 50 g porc 1 1.10 EUR 

Marinēts vistas šķiņķītis bez kaula 35 g porc 1 0.50 EUR 

    

Kartupeļu kūciņas/ rīsi ar dārzeņiem porc 1 0.55 EUR 

Cukini ruletīte ar dārzeņiem/dārzeņu 
terīne 

porc 1 0.55 EUR 

    



6 

 

Svaigo un marinēto dārzeņu plate ar zaļumu     

mērci 120 g porc 1 0.40 EUR 

    

Biezpiena deserts ar zemeņu mērci/ porc 1 1.00 EUR 

plūmju deserts    

    

Sula / ūdens glāze 1 0.45 EUR 

    

Galda servējums kompl 1 0.15 EUR 

Viesmīlības pakalpojumi kompl 1 0.35 EUR 

Transporta pakalpojumi kompl 1 0.15 EUR 

1 personai   6.55 
EUR 

    

    

2.Kafijas pauze      

Kafija,tēja,salds krējums,cukurs porc 1 0.85 EUR 

Ūdens  ar citronu glāzes 0.5 0.15 EUR 

        

Cepumi šokolādes porc 1 0.15 EUR 

Cepumi siera radziņš porc 1 0.15 EUR 

        

    

Augļu plate porc 1 0.35 EUR 

    

Galda servējums kompl 1 0.10 EUR 

Viesmīlības pakalpojumi kompl 1 0.35 EUR 

Transporta pakalpojumi kompl 1 0.15 EUR 

   2.25 
EUR 

    

Cenas EUR ar PVN 21 %    

 
Valdes locekle Iveta Glaudāne    Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
  
Datums ____________________   Datums_________________ 


