
 

LNS RC 1 

Līgums Nr. 1-14/29 

par ēdināšanas pakalpojumiem  

 

Rīgā, 2013.gada 09.septembris. 

 

SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, reģistrācijas Nr.50103515621, kuru saskaņā ar statūtiem 

pārstāv valdes priekšsēdētāja Sandra Gerenovska, turpmāk tekstā Pakalpojuma ņēmējs, un SIA 

„Titul” viesnīca “NB Hotel”, reģistrācijas Nr.40003792287, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 

locekle Baiba Meikšāne, turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk 

saukti Puses,  

 

Pusēm ņemot vērā, ka Pakalpojuma sniedzējs ir atzīts par uzvarētāju Pakalpojuma ņēmēja 

rīkotajā iepirkuma procedūrā “Ēdināšanas pakalpojumi LNS RC vajadzībām”, id. Nr. LNS 2013/04M, 

turpmāk tekstā saukta “Iepirkuma procedūra”, iepirkuma priekšmeta  

 

2. daļā „Dalībnieku ēdināšana Rīga, Slokas ielā 49b”, 

 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pakalpojuma sniedzējs par šajā Līgumā noteikto atlīdzību, Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā 

nodrošina Pakalpojuma ņēmējam ēdināšanas pakalpojumus Rīgā saskaņā ar Iepirkuma procedūras 

tehnisko specifikāciju un Pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu Iepirkuma procedūrā. 

 

2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība 

2.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz ēdināšanas pakalpojumu- <atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai>. 

2.2. Pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pakalpojuma ņēmējam 

dokumentu, kas apliecina, ka Pakalpojuma sniedzējs reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

2.5. Pakalpojuma sniedzējs piegādā ēdienu <atbilstoši Iepirkuma procedūras Tehniskās specifikācijas 

noteiktajā kārtībā>. 

 

3. Pakalpojuma ņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Veikt Līgumā noteiktajā termiņā un laikā apmaksu par šī Līguma ietvaros saņemtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem ar nosacījumu, ka pakalpojums saņemts atbilstošā kvalitātē un kvantitātē; 

3.3. Ja Pakalpojuma ņēmējam rodas pamatoti iebildumi par šī Līguma ietvaros saņemto pakalpojumu 

kvalitātes un/vai kvantitātes atbilstību iepirkuma nosacījumiem, tam ir tiesības neapmaksāt Pakalpojuma 

sniedzēja iesniegto rēķinu, rakstveidā informējot Pakalpojuma sniedzēju par konstatētajām 

neatbilstībām. 

3.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma ņēmējs konstatē, ka Pakalpojums ir nekvalitatīvs, neatbilstošs Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, satur kādu neatbilstību Līguma noteikumiem, tad 

Pakalpojuma ņēmējs, pieaicinot Pakalpojuma sniedzēja pilnvaroto pārstāvi, nekavējoties sastāda aktu. 

Aktu paraksta abas Puses un Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties jānovērš konstatētās nepilnības.  

3.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs nenovērš Līguma 3.4. punktā noteiktās konstatētās neatbilstības, 

Pakalpojuma ņēmējs neapmaksā Pakalpojumu, bet Pakalpojuma sniedzējs maksā Pakalpojuma ņēmējam 

līgumsodu konkrētā Pakalpojuma maksas apmērā. 

3.6. Ja tiek konstatēts, ka Pakalpojuma sniedzējs trīs reizes sniedzis neatbilstošu Pakalpojumu, Līguma 

darbība tiek izbeigta ar Pakalpojuma ņēmēja vienpusēju paziņojumu, kuru tas nosūta Pakalpojuma 

sniedzējam. 
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4. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi 

4.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt samaksu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā par 

kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām;  

4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

atbilstošu ēdienu; 

4.3. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas jebkura veida atbildību par šī Līguma ietvaros paredzēto ēdienreižu 

nodrošināšanu atbilstoši sanitāro un higiēnisko normu prasībām, pārtikā izmantojot tikai kvalitatīvu 

produkciju. 

 

5. Līguma summa un samaksas kārtība 

5.1. Maksa par ēdināšanu noteikta LVL 3248,00 bez PVN, kas atbilst Pakalpojuma sniedzēja 

piedāvājumam Iepirkuma procedūrā. 

5.2. Kopējā līgumcena LVL 3248,00 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi lati un 16 santīmi), bez 

PVN. 

5.3. PVN pie pašreizējās 21% likmes sastāda LVL 682,08. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek 

piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

5.4. Puses vienojas, ka šī Līguma ietvaros Līguma summa nedrīkst tikt palielināta, bet var tikt attiecīgi 

samazināta gadījumā, ja Pakalpojuma ņēmējs samazina nepieciešamo ēdināšanas pakalpojumu apjomu.  

5.5. Pakalpojuma ņēmējs norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju samaksājot par iepriekšējā kalendāra 

mēnesī faktiski sniegtajiem pakalpojumiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pušu pārstāvji ir 

parakstījuši Pakalpojuma izpildes pieņemšanas- nodošanas aktu un Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis 

rēķinu, un Pakalpojuma ņēmējam nav iebildumu par saņemtā ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti. 

5.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts Valsts kases pārskaitījums uz Pakalpojuma 

sniedzēja bankas norēķinu kontu. 

5.7. Iestājoties šī Līguma 3.3. punkta nosacījumiem, Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgu pārrēķinu, 

ņemot vērā, ka Pakalpojuma sniedzējs apmaksā tikai atbilstoši Līguma nosacījumiem saņemtos 

ēdināšanas pakalpojumus. 

 

6. Strīdu izšķiršana un pušu atbildība 

6.1. Strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses atrisina sarunu ceļā, bet, ja to neizdodas 

izdarīt sarunu ceļā, strīdi izskatāmi LR tiesu instancē pēc piekritības;  

6.2. Puses saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēka esošajiem normatīvajiem 

aktiem ir savstarpēji atbildīgas par šā Līguma noteikumu pārkāpumiem, kā arī zaudējumu nodarīšanu 

otrai pusei; 

6.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, ja Līguma izpildi vai daļēju izpildi traucē nepārvarami varas 

apstākļi (dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime un citas stihiskas nelaimes, kā arī streiki, terora akti, 

jauni valsts un pašvaldību akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu kontroles robežās). 

6.4. Ja Līguma 3.4. punktā noteiktajā gadījumā Pusēm ir domstarpības, tiek pieaicināta neatkarīgā 

ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Gadījumā, ja tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti, 

Pušu pārstāvju klātbūtne pie ekspertīzes ir obligāta. 

6.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar neatkarīgo ekspertīzi Pakalpojuma sniedzējam nelabvēlīga slēdziena 

gadījumā sedz Pakalpojuma sniedzējs, bet pretējā gadījumā – Pakalpojuma ņēmējs. 

     

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un darbojas līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

7.2. Šis Līgums apliecina Pušu pilnīgu savstarpēju saskaņu. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu, un 

piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina - parakstot Līgumu. 
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7.3. Šis Līgums sastādīts uz 3 (trīm) lapām divos eksemplāros ar 3 sekojošiem pielikumiem, kuri ir 

neatņemamas Līguma sastāvdaļas: 

1. pielikums- Līguma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta forma uz 1 lapas; 

2. pielikums- Iepirkuma procedūras Tehniskā specifikācija uz 3 lapām; 

3. pielikums- Pakalpojuma sniedzēja tehniskais- finanšu piedāvājums „Ēdienkarte” Iepirkuma 

procedūrai (tiek pievienots Līgumam tā sagatavošanas laikā) uz     lapām. 

7.4. Viens līguma eksemplārs izsniegts Pakalpojuma sniedzējam, otrs- Pakalpojuma ņēmējam. 

7.5. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

7.6. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri Līguma 

grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā no brīža, kad abas Puses tos ir parakstījušas. 

7.7. Pakalpojuma ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pakalpojuma sniedzējam 

rakstisku paziņojumu, ja: 

7.7.1. Pakalpojums Pakalpojuma ņēmējam vairs nav nepieciešams; 

7.7.2. Pakalpojuma ņēmējs vismaz trīs reizes sastādījis aktus par Līguma saistību neizpildi.  

7.8. šī Līguma nosacījumu izpildes kontrolei – Puses deleģē sekojošus pārstāvjus: 

7.8.1. No Pakalpojuma sniedzēja puses – ______________________________________; 

7.8.2. No Pakalpojuma ņēmēja puses – Sandra Gerenovska, tālrunis (+371) 28664324, e-pasta 

adrese: rc@lns.lv (ar tiesībām izteikt iebildumus šī Līguma ietvaros un saskaņot Pakalpojuma 

sniedzēja šī Līguma ietvaros izrakstītos rēķinus, tādējādi apliecinot, ka ēdināšanas pakalpojumi 

saņemti atbilstošā kvalitātē un apjomā). 

7.9. Līgumu pilnīgu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Līguma izpildes pieņemšanas – nodošanas akts 

(akta forma Līguma 1. pielikumā). 

 

 

8. Pušu rekvizīti un juridiskās adreses 

 

Pakalpojuma ņēmējs: 

SIA „ LNS Rehabilitācijas centrs” 

Reģ. Nr. 50103515621 

Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083 

Tālr. 67471588, fakss 67815284 

E-pasts: rc@lns.lv 

A/s SEB banka  

Konts: LV13UNLA0050018648576 

Kods: UNLALV22 

 

Valdes priekšsēdētāja 

 

________________________________ 

               Sandra Gerenovska 

 

2013. gada ____. ___________. 

Pakalpojuma sniedzējs: 

SIA „TITUL” 

Slokas ielā 81, Rīgā, LV-1007 

Reģ. Nr. 40003792287 

Banka: A/S SWEDBANK 

Konta Nr. LV12HABA0551012092694 

Bankas kods HABALV22 

 

Valdes locekle 

 

 

 

________________________ 

               Baiba Meikšāne 

 

2013. gada ____. ___________. 
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