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Pasūtītāja līguma Nr. ________________ 
Izpildītāja līguma Nr.    

 
PAKALPOJUMA LĪGUMS  

par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu  
 

Rīgā 2016.gada 6.maijā  
 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, tā direktora 

R.Baloža-Boluža personā, kurš darbojas uz nolikuma pamata, (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), 
no vienas puses, un  

SIA „OZRT”, vienotais reģistrācijas numurs 40003897919, juridiskā adrese: 
Valdeķu iela 27, Rīga, LV-1004, valdes locekļa Ronalda Undzēna personā, kura(š) 
darbojas uz pilnvarojuma pamata, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,  

saskaņā ar iepirkuma procedūras “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 
12.05.2016.” (iepirkumu identifikācijas Nr. LU MII 2016/05-BM) rezultātiem, noslēdz 
šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets  
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem līdzekļiem un resursiem, ievērojot 

Līguma noteikumus un saskaņā ar Tāmi un darba uzdevumu (Līguma pielikumi 
Nr.1, 2), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, apņemas nodrošināt ēdināšanu (110 
personām) Pasūtītāja vajadzībām noteiktajā kārtībā (turpmāk – Pakalpojums). 

 
2. Pušu saistības un atbildība 

 2.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
2.1.1. Pasūtītājs apņemas: 

2.1.1.1.nodrošināt pasūtījuma izpildei pieejamo informāciju; 
2.1.1.2.samaksāt Izpildītājam atlīdzību šajā līgumā paredzētajā apjomā un 

termiņā; 
2.1.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

2.1.2.1. uzdot darbu izpildi saskaņā ar Tāmi (pielikums Nr.1, Nr.1A) un darba 
uzdevumu saņemt pakalpojumu; 

2.1.2.2. pieņemt darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu. (pielikums Nr.2). 
2.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.2.1. Izpildītājs apņemas: 
2.2.1.1. kvalitatīvi, rūpīgi, profesionāli, prasmīgi un uzdotajam darba 

uzdevumam veikt pakalpojumu norādītajā apjomā, vietā un laikā 
(pielikums Nr.2);  

2.2.1.2.organizēt ēdināšanu pasākuma 48th TF-CSIRT Meeting dalībniekiem, 
110 personām); 

2.2.1.3.nodrošināt galdu klāšanu un uzkopšanu, izmantojot savus galdautus, 
traukus, salvetes u.c. (pielikums Nr.1A); 

2.2.1.4. nodrošināt galda klājumu atbilstoši galda etiķetei, saskaņojot to ar 
Pasūtītāju. Galdu klājumu nodrošināt ne vēlāk kā 40 minūtes pirms 
Pasākuma sākuma. (pielikums Nr.2) 

2.2.2. Izpildītājam ir tiesības:  
2.2.2.1.Saņemt galīgo pakalpojuma sniegšanas norēķinu 10 (desmit) darba 

dienu laikā. 
 

2.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību izpildi un otrai Pusei nodarītajiem 
zaudējumiem. 
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3. Līguma summa, darba nodošana un norēķinu kārtība 

 3.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Pakalpojuma maksu, kura noteikta saskaņā ar 
Līguma 1.1.apakšpunktu 3845.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci 
eiro un 00 centi) ieskaitot PVN (21%) – 667.31 EUR). 

3.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu 
atbilstošā kvalitātē, kā arī visi izdevumi, kas saistīti ar Līgumā noteikto saistību 
izpildi. 

3.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu, kas sastāda 50% no visas 
Pakalpojuma maksas, pamatojoties uz rēķinu. 

3.3.1. Līguma neizpildes (ēdināšanas nenodrošināšana) gadījumā Izpildītājs 
atmaksā avansu Pasūtītāja norēķinu kontā 5 dienu laikā. 

3.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma 3.1.punktā minēto atlikušo Pakalpojuma 
maksu, pamatojoties uz rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas.  

3.5. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksu ir atbildīgs 
Izpildītājs.  

 
4. Nepārvarama vara 

 4.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, 
kas ir ārpus pušu kontroles, un nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības 
rezultātā, kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem 
pienākumiem, un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus 
piesardzības pasākumus.  

4.2. Ja viena no pusēm saskaras ar nepārvaramas varas apstākļiem, tā nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, par to paziņo otrai pusei un norāda radušos 
apstākļu raksturu, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas. 

4.3. Nevienu no pusēm nevar vainot par tās līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē 
nepārvaramas varas apstākļi. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz 
minimumam samazinātu radītos zaudējumus, kas izriet no nepārvaramas varas. Ja 
nepārvaramas varas gadījumā pusēm bija iespējams veikt pasākumus zaudējumu 
samazināšanai, bet tās tos neveica, tad vainīgajai pusei ir jāatlīdzina otrai pusei 
radītie zaudējumi. 

 
5. Strīdu atrisināšana 

 5.1. Līgums sastādīts un tiek juridiski interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp pusēm Līguma izpildes 
rezultātā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, Pusēm 
ir tiesības griezties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

 
6. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 6.1. Līgumu Puses var papildināt vai grozīt, kā arī izbeigt pirms termiņa, tikai Pusēm 
rakstiski vienojoties. 

6.2. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 
vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš. 

6.3. Jebkura vienošanās par papildinājumiem, grozījumiem vai Līguma pirmstermiņa 
izbeigšanu stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
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6.4. Ja Izpildītājs nepilda, nepienācīgi pilda vai pārkāpj Līguma saistības, Pasūtītājs ir 
tiesīgs vienpusējā kārtībā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam.  
 

7. Noslēguma noteikumi 
 7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz līguma pilnīgai 

izpildei.  
7.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: LU Matemātikas un informātikas institūts, 
...................................................................... 
Izpildītāja kontaktpersona: SIA”OZRT”, ...................................................................  
7.1.2. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienots šāds pielikums, kas ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa - Tāme (pielikums Nr.1); 

7.2. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 8 (astoņām), pa vienam 
eksemplāram katrai pusei, katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. 

 
8. Pušu rekvizīti 

 
PASŪTĪTĀJS:  IZPILDĪTĀJS: 
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
Reģ. Nr. 90002111761 
PVN reģistrācijas Nr.:LV90002111761 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Norēķinu konts:   
 
 
_______________________________ 
LU Matemātikas un informātikas institūta 
direktors 
/Rihards Balodis-Bolužs/ 

Valdeķu iela 27, Rīga, LV-1004 
Reģ.Nr.40003897919 
PVN maks.kods:LV40003897919 
Banka: AS Citadele 
Bankas kods: 
Konta Nr.  
 
 
_______________________________ 
SIA “ORZT” valdes loceklis 
/ Ronalds Undzēns / 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pielikums Nr.1 
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Pie Pakalpojuma līguma  
“Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu” 

 
 

TĀME  
Pasākuma datums, sākums: 12.05.2016, pl.19:30 
Plānotais personu skaits 110 
Galda klājums Furšets 
Pakalpojums Mērvien. Daudzums Cena Eur,  

ar PVN 
Kopā Eur,  

ar PVN 
RESTORĀNS - vakariņas 
Telpu noma st. 3 150,00 450,00 
Ēdienkarte  (pielikums Nr.1A) pers. 110 25,00 2 750,00 
Kafija, tēja, ūdens pers. 110 1,50 165,00 
Apkalpošanas serviss (pielikums Nr.2) pers. 110 3,00 330,00 
Stāvgaldi ar galdautiem gb. 10 15,00 150,00 

Kopā ( bez PVN ): € 3 177,69 
PVN 21%: € 667,31  

Pavisam kopā: € 3 845,00  
 
 
 
 
 
 

Izpildītājs      Pasūtītājs 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Valdes loceklis Ronalds Undzēns   Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
  
Datums ____________________   Datums_________________ 
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Pielikums Nr.1a 

Pie Pakalpojuma līguma  
“Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu” 
 

Ēdienkartes piedāvājums 12.05.2016  
Uzkodas, sagaidot viesus:  Zaļumu sierā ietīta melnā olīve, pildīta ar pētersīļu krēmu  Garšaugu kanape ar kamambert sieru un ogām  Kafijas groziņš ar vārīto krēmu un augļiem 
 

Siltie ēdieni 
Pamatēdiens: Mājas siera rika, cepta tumšajā rīvmaizē 
Garšaugos cepta zandarta fileja ar sparģeļiem 
Vistas gaļas veltnītis ar sēnēm, sieru un spinātiem 
Mellenēs un garšaugos sautēts antrekots  
 
Piedevas: Krāsnī cepti kartupeļi ar rozmarīnu un pannā noceptiem ķiplokiem. 
Tvaicēti rīsi ar dārzeņu šifonādi 
Gi sviestā cepti sakņaugi un pākšaugi 
 
Mērce: Meža sēņu velute mērce 
Dzērveņu - sarkanvīna mērce 
 
Salāti: Svaigu dārzeņu salāti ar lapām un garšaugu pesto 
 
Maize: Svaigi cepta graudu maize 
Svaigi cepta rudzu maize 
Garšaugu sviests 
 

Aukstās uzkodas 
 Grieķu salāti latviešu variācijā ar pētersīļiem un ķiploku kazas sieru 

Kūpināta šķiņķa un mednieku siera salāti ar paipalu olām 
 

Veģetāro uzkodu plate:  Cukini rullītis ar kazas sieru un rukolu  Dārzeņu tinums ar pistāciju pastu  Rupjmaizes tosts ar estragona krēmu un dzērveņu ievārījumu 
 
Zivju uzkodu plate:  Graudu maizes tosts ar jūras zvēru tartaru  Biešu mīklas tinums ar mazsālītu lasi  Spinātu mīklas tinums ar kūpinātu sviesta zivi  "Valmiermuižas" alus mīklā cepta paltusa fileja 



6 
 

 
Gaļas uzkodu plate:  Vistas gaļas iesmiņš austeru glazūrā ar ananāsu  Pikantais vistas gaļas kebabs uz iesmiņa.  Dzērveņu mērcē sautētas liellopa gaļas bumbiņas  Cūkas šķiņķa sainītis ar marinētu šampinjonu 
 
Svaigu un marinētu dārzeņu uzkodu plate ar diļļu mērci 
Siera asortu plate ar vīnogām, vītinātu šķiņķi un grisini 
Augļu plate ar zemeņu mērci 
 
Deserts:  Vaniļas krēms ar zemeņu mērci un mandeļu cepumu 
 
 
Cena ar PVN 21 %: 25.00 Eur  no personas  
 
 
 
Izpildītājs      Pasūtītājs 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Valdes loceklis Ronalds Undzēns   Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
  
Datums ____________________   Datums_________________ 
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Pielikums Nr.2 

Pie Pakalpojuma līguma 
“Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu” 

 
Darba uzdevums 
Galda klājums 

 
Galda klājums ietver:  
1. lina vai augstvērtīgas kokvilnas galdautus un tiem pieskaņotus galdu svārkus. 
Galdautiem un galdu svārkiem jābūt koptiem, tīriem, bez defektiem, izgludinātiem, galda 
etiķetes prasībām atbilstošā izmērā;  
2. salvetes. Salvetēm jābūt baltām vai pieskaņotām galdautam, galda etiķetei atbilstošā 
izmērā;  
3. traukus, glāzes, galda piederumus un priekšmetus piemēram, paplātes, termosus, 
marmītus. Tiem jābūt tīriem, koptiem, atbilstošiem maltītes veidam. Traukiem jābūt 
vairākkārt lietojamiem, klasiskiem, viegliem un izturīgiem.  
4. krēslus, tiem jābūt koptiem, tīriem, bez defektiem  
 

Apkalpošana 
 
5. Apkalpošanas organizēšanai, koordinēšanai un īstenošanas gaitas uzraudzībai jābūt 
precīzai, ņemot vērā Pasūtītāja sniegto informāciju (piemēram, norādījumus vai 
neparedzētas izmaiņas pasākumā).  
6. Izpildītājam ir jānodrošina viesmīļu skaits atbilstoši kvalitatīvai apkalpošanai.  
7. Viesmīļiem jābūt vismaz vidējā līmeņa 2.pakāpes (B22) latviešu valodas un angļu 
valodas zināšanām (izpratne un runāšana – vismaz B13 līmenis), zināšanām par etiķeti, 
labām komunikācijas prasmēm, kuri iepriekšējo 3 gadu laikā ir apkalpojuši pasākumus ar 
vismaz 100 dalībniekiem.  
8. Izpildītājam ir jānodrošina viesmīļu apģērba atbilstība vispārpieņemtajām etiķetes 
normām, tajā skaitā, vienādu apģērbu (formu) nodrošināšana visiem viesmīļiem. Viesmīļu 
formai jābūt tīrai, kārtīgai, izgludinātai, bez defektiem.  
9. Pakalpojumiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas sanitārajām, higiēnas, 
drošības, ēdiena pagatavošanas un pārtikas apstrādes prasībām.  
10. Ēdienam, kas tiek pasniegts, ir jābūt sagatavotam tā pasniegšanas dienā (izņemot ilgāk 
gatavojamus ēdienus).  
11. Saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju Izpildītājam jāveic nepieciešamā korekcija 
maltītes sortimenta klāstā, iekļaujoties līgumā noteiktajā cenā par maltīti vienai personai. 
Pasūtītājs sniedz šāda veida informāciju ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pasākuma.  
 
Izpildītājs      Pasūtītājs 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Valdes loceklis Ronalds Undzēns   Direktors R.Balodis-Bolužs 
  
Datums ____________________   Datums_________________ 
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 Pielikums Nr.3 
Pie Pakalpojuma līguma 

“Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu” 
 
 
 
 
 
 

PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS akts /PROJEKTS  
 

Rīgā          2016. gada ........maijs 
 
Par pakalpojuma sniegšanu. 
Mēs, zemāk parakstījušies, 

PASŪTĪTĀJS Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, tā direktora 
R.Baloža-Boluža personā un  

IZPILDĪTĀJS SIA „OZRT” valdes locekļa Ronalda Undzēna personā sastādījām šo 
aktu par to, ka IZPILDĪTĀJS ir nodrošinājis: 
1. Nodrošinājis ēdināšanu.  
2. Puses apliecina, ka IZPILDĪTĀJS darbu veicis atbilstoši kvalitātes prasībām. 
3. Pusēm nav pretenziju vienai pret otru saistībā ar minētā līgumā minētā darba izpildi. 
4. Summa par pakalpojumu ir). 
5. Pēc šī akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 10 
(desmit) darba dienu laikā veic samaksu. 
6. Šis akts sastādīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no 
Pusēm.  
 
 
 
 
 
 
 Pasūtītājs:      IZPILDĪTĀJS:   
      
______________________    _____________________ 
/ R.Balodis-Bolužs /     / Ronalds Undzēns / 
LU Matemātikas un informātikas institūta   SIA „ORZT” valdes loceklis 
direktors                                                                 
 


