
Līgums par izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu Nr.GNV/4.11/21/_________ 

 

 

Gulbene        20___.gada ___._________ 

 

Gulbenes novada vidusskola, izglītības iestādes reģ.Nr.4413903373, Uzņēmuma reģ.Nr.50900034951, 

juridiskā adrese: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kuras vārdā saskaņā ar Gulbenes 

novada vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada 30.jūnija sēdē 

(protokols Nr.13; 82.p.) un Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Par Gulbenes novada 

vidusskolas direktora iecelšanu amatā (protokols Nr.12, 137.p), rīkojas tās direktore Linda Ūdre-Rizga, 

(turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), no vienas puses, un  

 

Izglītojamā ______________________________________________, personas kods__________________,  
(vārds, uzvārds) 

(turpmāk – Izglītojamais), likumiskais pārstāvis _______________________________________________,  
      (vārds, uzvārds) 

personas kods ____________________________ ,adrese: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________, LV-_________, 

(turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, 

 

Pakalpojuma sniedzējs un Pasūtītājs turpmāk katrs atsevišķi – Puse vai kopā – Puses, izrādot brīvu un 

nepiespiestu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz šo līgumu par izglītojamā ēdināšanas 

pakalpojumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un termiņš 

1.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Pasūtītājam izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu Gulbenes 

novada vidusskolā, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja ēdienkarti, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Līguma noteikumiem, savukārt Pasūtītājs apņemas samaksāt par sniegto pakalpojumu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums). 

1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta:  

1.2.1. Gulbenes novada vidusskola, adrese: Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV- 4401;  

1.2.2. Gulbenes novada vidusskola, adrese: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV- 4401. 

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā, kamēr Izglītojamais apgūst 

izglītības programmu Gulbenes novada vidusskolā. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Izglītojamā ēdināšanas maksa par ēdienreizi tiek noteikta saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības 

apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem. 

2.2. Pasūtītājs veic samaksu pēc Gulbenes novada pašvaldības izsniegtā rēķina līdz mēneša 20.datumam 

par iepriekšējā mēnesī saņemto Pakalpojumu no Pakalpojuma sniedzēja, veicot pārskaitījumu uz Gulbenes 

novada pašvaldības norēķinu kontu numurs LV03UNLA0050014339919 (AS “SEB banka”), kontu 

numurs LV52HABA0551026528581 (AS “Swedbank”) vai kontu numurs LV41PARX0012592250001 

(AS “Citadele banka”) ar norādi “Par izglītojamā ēdināšanu”. 

 

3. Pušu pienākumi un tiesības 

3.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt Pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Līguma izpildi, un Līguma noteikumiem. 

3.2. Pakalpojuma sniedzējs savlaicīgi paziņo Pasūtītājam par šķēršļiem, kuri var ietekmēt Līguma izpildi. 

3.3. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aprēķināt maksu par Pakalpojumu saskaņā ar Gulbenes 

novada domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem. 

3.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sagatavot rēķinu un izsniegt Pasūtītājam par iepriekšējā 

mēnesī sniegto Pakalpojumu Pasūtītājam. 

3.5. Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu par saņemto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

3.6. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt Pakalpojumu, ja Pasūtītājs neveic samaksu par 

saņemto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā. 



3.7. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs mutvārdos un rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par izveidojušos parādu, 

tā apmēru un tiesiskajām sekām. Gulbenes novada pašvaldība ir tiesīga veikt parāda piedziņas procesu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, parāda piedziņas tiesības nodot trešajām personām. 

 

4. Pušu atbildība 

4.1. Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulle, komats, pieci) procentu apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru 

nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no attiecīgā rēķina summas. 

4.2. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 

kādai no Pusei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma paredzēto pienākumu neizpildi, ja šos pienākumus 

izpildīt nav iespējams sakarā ar apstākļiem, kurus Puses objektīvu iemeslu dēļ nevarēja paredzēt un nevar 

ietekmēt. Pusei, kurai radušies minētie šķēršļi, kas traucē saistību izpildi, par to nekavējoties 2 (divu) darba 

dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei, pretējā gadījumā šie šķēršļi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas 

apstākļiem. 

5.2.  Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, jebkurai no Pusēm ir tiesības 

vienpusējā kārtībā izbeigt šā Līguma darbību, paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) dienas iepriekš. 

 

6. Līguma izbeigšana 

6.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.2. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma 

izbeigšanu, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. 

6.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus 

saistībā ar Līguma izbeigšanu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, 

ja Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas kavē Līgumā noteikto maksājuma veikšanas termiņu. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet, ja 

tas neizdodas, strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiesā. 

7.2. Visi labojumi, grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

7.3. Pakalpojuma sniedzēja kontakti:  

7.3.1. Gulbenes novada vidusskolas lietvedība, tālr.: 64473178; 64474141, e-pasts: 

vidusskola@gulbene.lv; 

7.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) 

eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pakalpojuma sniedzējs: 

Gulbenes novada vidusskola 

Direktore Linda Ūdre-Rizga 
 

Juridiskā adrese: Skolas iela 10, Gulbene,  

Gulbenes novads, LV – 4401 

 

Izglītības iestādes reģ.Nr.4413903373 

Uzņēmuma reģ.Nr.50900034951 
 

________________________________ 
                                  (paraksts) 

 

20___.gada ____.______________ 

Pasūtītājs: 

_____________________________________________ 

personas kods: _________________________________ 

deklarētā dzīvesvietas: ___________________________ 

_____________________________________________ 

Tālr.__________________________________________ 

E-pasts:_______________________________________ 

_____________________________________________ 
                                  (paraksts) 
 

20____.gada ____.______________ 

 


