
Rīgā 2016. gada ____. _______________ 

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/290 

 

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās 

starptautiskās sanāksmes dalībniekiem  
(iepirkums Nr. LB/2016/64) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes vadītāja vietnieces, Izdevniecības daļas vadītājas A. Raņķes personā, kas 

rīkojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 

"Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un  

SIA "LIGHT HOUSE JURMALA" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles  

L. Tabakerinas personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk 

tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā 

– LĪGUMS). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. BANKA uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus 

(tālāk tekstā – PAKALPOJUMI) BANKAS rīkotās starptautiskās sanāksmes (tālāk tekstā 

– pasākums) dalībniekiem restorāna "Lighthouse" telpās Gulbenes ielā 1A, Dzintaros, 

Jūrmalā, Latvijā, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvāto ēdienkarti (LĪGUMA pielikums).  

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

2.1. IZPILDĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMUS 2016. gada 20. jūnijā, sākot no 

plkst. 19.30.  

2.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz LĪGUMA 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

3.1. Pasākuma dalībnieku skaits – 49 (četrdesmit deviņas) personas. BANKA patur 

tiesības mainīt pasākuma dalībnieku skaitu, informāciju nosūtot IZPILDĪTĀJAM uz  

e-pasta adresi [..] ne vēlāk kā līdz 2016. gada 19. jūnija plkst. 16.00. Pasākuma dalībnieku 

skaita pārmaiņu gadījumā PUSES vienojas par attiecīgu LĪGUMA summas pārrēķinu, 

ņemot vērā LĪGUMA pielikuma 1. punktā minēto ēdienkartes cenu vienai personai 

([..]EUR/pers. (t.sk. 21% PVN)). 

3.2. Samaksa par pasākuma laikā patērētajiem dzērieniem (LĪGUMA pielikuma 2. punktā 

minētie u.c. IZPILDĪTĀJA piedāvātie dzērieni; tālāk tekstā – Dzērieni), kas neietilpst 

LĪGUMA pielikuma 1. punktā minētās ēdienkartes cenā vienai personai ([..] EUR/pers. 

(t.sk. 21% PVN)), tiek veikta atbilstoši IZPILDĪTĀJA cenrādim un faktiskajam 

patēriņam.  

3.3. Maksa par pasākuma apkalpošanu ir [..] ([..]) no LĪGUMA summas un samaksas par 

pasākuma laikā patērētajiem dzērieniem, kas aprēķināta atbilstoši LĪGUMA 3.2. 

punktam. 



2 

3.4. Pēc PAKALPOJUMU sniegšanas pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz BANKAI 

sniegto PAKALPOJUMU apjomam atbilstošu rēķinu, tajā iekļaujot LĪGUMA summu, 

summu par Dzērieniem un maksu par pasākuma apkalpošanu, kas aprēķināta atbilstīgi 

LĪGUMA 3.3. punktam.  

3.5. BANKA 5 (piecu) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas izvērtē sniegto 

PAKALPOJUMU atbilstību LĪGUMA noteikumiem un to pieņem vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētus iebildumus. 

3.6. BANKAS motivētu iebildumu gadījumā PUSES vienojas par attiecīgu maksas par 

sniegtajiem PAKALPOJUMIEM samazinājumu.  

  

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. LĪGUMA summa ir 2254.00 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro), 

t.sk. atlīdzība par PAKALPOJUMU sniegšanu 1862.81EUR (viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit divi euro un 81 cents) un 21% PVN 391.19 EUR (trīs simti deviņdesmit viens 

euro un 19 centu).  

4.2. BANKA pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā LĪGUMA summu, 

IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto summu par Dzērieniem, kas aprēķināta atbilstoši 

LĪGUMA 3.2. punkta nosacījumiem, un maksu par pasākuma apkalpošanu, kas 

aprēķināta atbilstoši LĪGUMA 3.3. punktam, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša 

rēķina saņemšanas un PAKALPOJUMU pieņemšanas LĪGUMA 3.5. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4.3. Ja PUSES LĪGUMA 3.6. punktā noteiktajā kārtībā vienojušās par maksas par 

sniegtajiem PAKALPOJUMIEM samazinājumu, BANKA 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā 

norēķinu kontā maksu par PAKALPOJUMU sniegšanu saskaņā ar minēto vienošanos. 

4.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus BANKAS Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, 

ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt BANKAI rēķinus elektroniski, nosūtot tos uz  

e-pasta adresi [..]. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā 

darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto e-pasta adresi. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ PAKALPOJUMU sniegšana tiek kavēta vairāk par 

30 (trīsdesmit) minūtēm, IZPILDĪTĀJS maksā BANKAI līgumsodu 5% (piecu procentu) 

apmērā no LĪGUMA summas. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) 

darbadienu laikā no BANKAS rēķina saņemšanas dienas. BANKAI ir tiesības vienpusēji 

ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā BANKAS 

maksājuma. 

5.2. Par LĪGUMA 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā samaksas termiņa pārsniegšanu BANKA 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) apmērā no kavētās maksājuma summas. BANKA veic līgumsoda 

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.3. Ja nokavēts LĪGUMA 4.2. vai 4.3. punktā noteiktais samaksas termiņš, līgumsods 

tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā 

saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 
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6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevarēja paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā 

arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā nenoteiktu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

8.1. BANKA ir tiesīga, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, ja: 

8.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē PAKALPOJUMU sniegšanu vairāk par 1 (vienu) stundu; 

8.1.2. IZPILDĪTĀJS nepilda vai pienācīgi nepilda LĪGUMĀ noteiktās saistības, kā 

rezultātā attiecīgo saistību neizpildes dēļ nav iespējams nodrošināt pasākuma ietvaros 

paredzētos PAKALPOJUMUS; 

8.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

8.2. Ja BANKA vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 8.1.1. vai 

8.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc paziņojuma par BANKAS 

vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas samaksā BANKAI līgumsodu  

10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

9.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1. BANKAS kontaktpersona LĪGUMA izpildes jautājumos ir [..] 

10.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona LĪGUMA izpildes jautājumos ir [..] 

10.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.4. LĪGUMA pielikums ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

10.5. LĪGUMS sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, 
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t.sk. pielikums uz 1 (vienas) lapas. Pēc LĪGUMA abpusējas parakstīšanas viens tā 

eksemplārs tiek nodots BANKAI, bet otrs – IZPILDĪTĀJAM. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

11.1. BANKA – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV90000158236.  

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

11.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "LIGHT HOUSE JURMALA" A. Čaka ielā 62–8, Rīgā, 

LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003721918 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003721918.  

Norēķinu konts [..]. 

 

 

BANKA                  IZPILDĪTĀJS 

 

 

________________________          _________________________ 

A. Raņķe                   L. Tabakerina 
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Pielikums  

2016. gada __. ______ 

līgumam Nr. LB-07/2016/290 

(iepirkums Nr. LB/2016/64) 

 

PIEDĀVĀTĀ ĒDIENKARTE 

 

1. Pasākuma ēdienkarte 

 

[..] 

 

Šīs ēdienkartes cena ir [..] EUR ([..] euro) par personu (t.sk. 21% PVN). Ēdienkartes cenā 

ir iekļauts: 

[..] 

 

2. Pasākuma laikā piedāvājamie dzērieni 

 

Baltvīns: [..] EUR/pud. (t.sk. 21% PVN). 

Sarkanvīns: [..] EUR/pud. (t.sk. 21% PVN). 

Ūdens (gāzēts un negāzēts): [..] EUR/ [..] (t.sk. 21% PVN). 


