
1 

 

Līgums par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

LĪGUMS  
par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

Firmas līgumu reģistra numurs 15-1207; 

Pašvaldības līgumu reģistra numurs 2.4.5./142-15 

 

Rīgā 

2015.gada 25.jūnijā  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ortess”, reģistrācijas Nr.50103063631, juridiskā 

adrese: Sesku iela 67-35, Rīga, LV-1082, Latvija, kuras vārdā saskaņā ar 

_____________rīkojas_____________, turpmāk tekstā saukts - Firma, no vienas puses, un 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, juridiskā adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā rīkojas izpilddirektora 

pienākumu izpildītājs Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis ĶEVERIS, pamatojot ar domes 

priekšsēdētāja vietnieka 19.06.2015.rīkojumu Nr.MNP/2.4.14./15/42, turpmāk tekstā saukts - 

Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktajā iepirkumā Nr.MNP2015/15 „Līgums par 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu” 

pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums,  

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu 

ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Firma nodrošina XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku, 

pārstāvju un apkalpojošā personāla (turpmāk tekstā – Dalībnieku) ēdināšanu Rīgas Valsts 

3.Ģimnāzijas ēdināšanas bloka telpās, adrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, laikā no 2015.gada 

4.jūlija līdz 2015.gada 12.jūlijam (turpmāk tekstā – ēdināšanas pakalpojums). 

1.2. Firma apliecina, ka tai vienīgai ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas (tiesības) 

rīkoties Līguma 1.1.punktā minētās iestādes ēdināšanas bloka telpās, lai sniegtu ēdināšanas 

pakalpojumu. 

1.3. Firma nodrošina visu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiālo un 

tehnisko aprīkojumu, t.sk. arī, pārtikas produktus un traukus, saimniecības pamatlīdzekļus, 

telpas un personālu ēdiena gatavošanai un galdu klāšanai, u.c. 

1.4. Firmas darba laiks ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai ir katru dienu no plkst.6:00 līdz 

plkst.23:30, kura ietvaros Puses vienojas par konkrētu ēdienreižu laiku. 

2. Pušu pienākumi un atbildība 

2.1. Firma sniedz ēdināšanas pakalpojumu Dalībniekiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā 

norādītajam Plānotajam Dalībnieku skaitam, kas Līguma izpildes laikā tiek precizēts 

atbilstoši faktiskajai situācijai, ēdināšanas grafikam, kuru Līguma izpildes laikā katra 

kolektīva vadītājs pielāgo mēģinājumu, koncertu un citu pasākumu grafikam, un Pārtikas 

un veterinārā dienesta saskaņotajai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma vienotajai ēdienkartei un plānotajam sausās pārtikas 

sortimentam pusdienām (līguma 2.pielikums), nodrošinot normatīvajos aktos noteikto 

sanitāri higiēnisko normu ievērošanu. 2015.gada 4.jūlijā ēdienkarte ir tāda pati, kāda 

noteikta 2015.gada 12.jūlijam. 
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2.2. Firma bez papildus samaksas Dalībniekiem skolas ēdamzālē nodrošina dzeramā ūdens 

pieejamību (t.sk. starp ēdienreizēm) lielajās pudelēs uz statīva, kur katrs dalībnieks var 

uzpildīt savu dzeramo trauku (pudeli, glāzi vai tml.). 

2.3. Firma nodrošina Dalībnieku ēdināšanu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus 

attiecībā uz sniedzamo ēdināšanas pakalpojumu, vajadzības gadījumā saņemot 

nepieciešamās atļaujas no Pārtikas un veterinārā dienesta vai citām atbildīgajām 

institūcijām. Firmai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā ir jānodrošina: 

2.3.1. Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasību ievērošana; 

2.3.2. Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasību ievērošana;  

2.3.3. vismaz viens kvalificēts pavārs atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 14.jūnija 

noteikumos Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas 

prasības” noteiktajām prasībām;  

2.3.4. pārējais personāls, kuram ir veiktas obligātās veselības pārbaudes atbilstoši Ministru 

kabineta 27.11.2001.noteikumiem Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar 

iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas 

obligātajām veselības pārbaudēm”; 

2.3.5. par saviem līdzekļiem jāveic uzkopšanas darbi atbilstoši higiēnas prasībām; 

2.3.6. pēc savlaicīga pieprasījuma (vienu nedēļu iepriekš) jānodrošina atbilstoša ēdināšana 

gadījumos, kad izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze (piemēram, celiakija, 

cukura diabēts, pārtikas alerģija), kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija; 

2.3.7. ēdienkartēs norādīto ēdienu gatavošanā jādod priekšroka svaigiem un sezonāliem 

pārtikas produktiem, ņemot vērā augļu un dārzeņu pieejamībai tirgū atbilstoši 

Zemkopības ministrijas izstrādātajam vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendāram, 

kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā; 

2.3.8. ēdienu gatavošanai nedrīkst izmantot pusfabrikātus un sasaldētu gaļu; 

2.3.9. ēdiena gatavošanai pēc iespējas jāizmanto pārtikas produktus, kas atbilst bioloģiskās 

lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas prasībām; 

2.3.10. ēdiena gatavošanai jāizmanto pārtikas produktus, kas nesatur ģenētiski modificētos 

organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem; 

2.3.11. ēdienkartē izmantojamie produkti nedrīkst saturēt sintētiskās krāsvielas; 

2.3.12. nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu transportu pārtikas produktu 

pārvadāšanai; 

2.3.13. nodrošināt apkalpošanas kultūras kvalitāti; 

2.3.14. drošības, tai skaitā arī ugunsdrošības prasību ievērošanu. 

2.4. Firma apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu 

veikšanai. 

2.5. Firma ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai nav paredzējusi piesaistīt apakšuzņēmējus. 

2.6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt informāciju par: 

2.6.1. Dalībniekiem, kuriem ir jānodrošina ēdienkartes korekcija (Līguma 2.3.6.punkts); 

2.6.2. Par izmaiņām Dalībnieku skaitā Pasūtītāja kontaktpersona informē vismaz 24 stundas 

pirms ēdienreizes; 

2.6.3. Par katra kolektīva ēdināšanas grafiku, ņemot vērā mēģinājumu, koncertu un citu 

pasākumu grafiku, tai skaitā par kolektīvam nepieciešamo sausās pārtikas ēdienreizi un 

laiku tās saņemšanai (līdzņemšanai), ievērojot Līguma 1.4.punktā noteikto darba laiku 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=56050
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56050
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56050
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56050
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pakalpojuma sniegšanai, Pasūtītāja kontaktpersona informē vismaz 24 stundas pirms 

ēdienreizes. 

2.7. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu Līgumā 

noteiktajā apmērā un kārtībā. 

2.8. Katra puse apņemas bez kavēšanās izskatīt visus otras puses iesniegumus un 

priekšlikumus un sniegt uz tiem atbildi. 

2.9. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 

pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse 

būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

3. Līguma summa, vienības cenas un norēķinu kārtība 

3.1. Līguma summa Darbu izpildei, ņemot vērā Valsts izglītības satura centra noteiktos 

ēdināšanas pakalpojuma izdevumus vienam Dalībniekam attiecīgajai ēdienreizei 

(brokastīm, pusdienām, vakariņām) un ņemot vērā Pasūtītāja plānoto Dalībnieku skaitu, 

Pusēm vienojoties ir noteikta euro 25 191,80 (divdesmit pieci tūkstoši viens simts 

deviņdesmit viens euro, 80 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Līguma summa 

var mainīties atbilstoši Līguma 3.3., 3.4. un 3.5.punktā noteiktajam.  

3.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteikto kārtību. 

3.3. Ēdināšanas pakalpojuma izdevumi par 1 (vienu) svētku Dalībnieku 1 (vienā) dienā ir 

euro 7,00 (septiņi euro, 00 centi), t.sk PVN, kas veidojas sekojoši: brokastis euro 1,30; 

pusdienas euro 2,90; vakariņas euro 2,80, t.sk. PVN, atbilstoši Valsts izglītības satura 

centra noteiktajam. 

3.4. Šis ir vienības cenu Līgums un Pasūtītājs maksā Firmai atbilstoši Līguma 3.3.punktā 

noteiktajām cenām, faktiski saskaņotajam Dalībnieku skaitam attiecīgajā ēdienreizē un 

saņemtajam kvalitatīvam ēdināšanas pakalpojumam. Katras ēdienreizes vienības cenās ir 

iekļautas visas nepieciešamās izmaksas pilnvērtīgai un kvalitatīvai ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanai. 

3.5. Vienības cenas nedrīkst pārsniegt Valsts izglītības satura centra noteiktos ēdināšanas 

pakalpojuma izdevumus attiecīgajai ēdienreizei. Pasūtītājs nemaksā nekādus izdevumus 

papildus līgumā paredzētajām vienības cenām. 

3.6. Materiālu, darbaspēka, mehānismu vai ēdināšanas pakalpojuma izpildei pieskaitāmo 

izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Firmai netiek 

atlīdzināts. 

3.7. Ja Firma ir iesniegusi atbilstošu priekšapmaksas rēķinu, Pasūtītājs līdz 2015.gada 

30.jūnijam samaksā 80 % (astoņdesmit procentus) no Līguma summas. 

3.8. Firma 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visa pakalpojuma izpildes sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam apstiprināšanai ēdināšanas pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu par 

faktiski veikto ēdināšanas pakalpojumu Dalībniekiem (akta forma Līguma pielikumā 

Nr.3). Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda sagatavoto pieņemšanas – nodošanas 

aktu un atbilstības gadījumā to paraksta vai attiecīgi, ja tas neatbilst faktiskajai situācijai, 

Pasūtītājs aktu neparaksta, bet iesniedz Firmai rakstiski pamatotus iebildumus par aktā 

norādīto. 

3.9. Gala aprēķins par saņemto ēdināšanas pakalpojumu tiek veikts atbilstoši abpusēji 

parakstītam ēdināšanas pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktam.  
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3.10. Atlikusī samaksa par ēdināšanas pakalpojumu tiek veikta 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas. 

3.11. Gadījumā, ja saņemtais ēdināšanas pakalpojuma apmērs ir bijis mazāks, nekā 

priekšapmaksā samaksātā summa, tad Firmai līdz 2015.gada 29.jūlijam (vai citā Pušu 

savstarpēji noteiktā termiņā) no tās ir jāatmaksā Pasūtītājam tā daļa, kura pārsniedz faktiski 

saņemto ēdināšanas pakalpojumu. 

3.12. Visi maksājumi Līguma izpildē tiek veikti bezskaidras naudas veidā, pārskaitot 

attiecīgo summu uz Līgumā norādīto kontu. 

4. Līguma termiņš 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

5. Strīdu izšķiršanas kārtība 

5.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā, bet, ja tos 

neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, Puses tos risina Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

6. Papildu noteikumi 

6.1. Gadījumā, ja Līguma 3.7.punktā minētā summa par Dalībnieku ēdināšanās pakalpojumu 

netiek veikta noteiktajā termiņā, Firmai ir tiesības atteikt ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanu, par to nekavējoties (ne vēlāk kā trīs dienu laikā) rakstiski informējot Pasūtītāju. 

6.2. Gadījumā, ja Pārtikas veterinārais dienests ir veicis pārbaudi ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanas vietā un sniedzis atzinumu, ka Firma neizpilda normatīvo aktu prasības un 

nedrīkst turpināt sniegt ēdināšanas pakalpojumus, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

Līgumu, samaksājot tikai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu. 

6.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un 

apstiprināti ar Pušu parakstiem. 

6.4. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē atbildīgās kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma 

izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to informējot otru Pusi. 

6.5. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par 

Līguma izpildi:  

Firmas atbildīgā kontaktpersona par 

Līguma izpildi: 

Gunita Kļaviņa Vārds uzvārds 

  

Tālrunis: 29333762 Tālrunis:  

                 

e-pasts: bjc@madona.lv e-pasts:  

6.6. Pakalpojuma izpildes organizatoriskos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji 

risina iepriekšējā punktā norādītās personas. 

6.7. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Firmas vienošanās par Līguma 

priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas. 

6.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

6.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lappusēm, no 

kuriem katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 
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6.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa tiek pievienoti šādi pielikumi: 

6.10.1. 1.pielikums – Plānotais Dalībnieku skaits (uz vienas lapas); 

6.10.2. 2.pielikums - Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņotā XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma vienotā ēdienkarte un 

plānotais sausās pārtikas sortiments pusdienām (uz četrām lappusēm); 

6.10.3. 3.pielikums - Ēdināšanas pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta forma (uz 

divām lapām). 

6.11. Pušu paraksti apliecina, ka viņas ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Firma  Pasūtītājs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ortess”,  

Juridiskā adrese: Sesku iela 67-35,  

Rīga, LV-1082. 

Reģ. Nr.50103063631, 

Tālrunis 

e-pasta adrese:  

Banka:  

Konta Nr.  

Kods:  

 

 

 

_____________________ Vārds uzvārds 

 

Madonas novada pašvaldība, 

Juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801. 

Reģ. Nr. 90000054572, 

Tālrunis 64860069, fakss 64860079, 

e-pasta adrese: dome@madona.lv 

Banka: AS “SEB banka” 

Konta Nr. LV37 UNLA 0030 9001 3011 6 

Kods: UNLALV2X 

 

 

 

_____________________  Guntis Ķeveris  

 

2015. gada 29.jūnijā 2015. gada 25.jūnijā 
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1. pielikums 

2015.gada  25.jūnija līgumam 

 

 

 

Plānotais Dalībnieku ēdināšanas grafiks* 

 

 

Datums Brokastis  Pusdienas Vakariņas 

04.07.2015. 0 13 13 

05.07.2015. 51 112 112 

06.07.2015. 112 112 112 

07.07.2015. 315 358 358 

08.07.2015. 442 601 601 

09.07.2015. 646 646 646 

10.07.2015. 646 651 651 

11.07.2015. 633 633 633 

12.07.2015. 637 778 211 

 

 

* tabulā rakstīts plānotais nepieciešamo porciju skaits attiecīgajā ēdienreizē 

 

 

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība: 

 

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Ortess” 

 

 

 

_______________________Guntis Ķeveris _____________________ Vārds uzvārds 
 (paraksts)             (paraksts)  
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2. pielikums 

2015.gada  25.jūnija līgumam 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku 

ēdināšanas pakalpojuma vienotā ēdienkarte un plānotais sausās pārtikas sortiments pusdienām 

 
Datums Brokastis Daudzum

s 

Pusdienas Daudzums Vakariņas Daudzums 

04.07.2015. Mannas biezputra 

ar ievārījumu vai 

(kanēlis+cukurs*) 

Maize ar sviestu un 

puskūpinātu desu 

(atbilstoši MK not. 

Nr.172) 

Tēja 

250/10 

 

 

 

40/5/20 

 

 

200 

Vistas zupa ar nūdelēm 

Vārīti kartupeļi ar sautēta 

cūkgaļas šķēli ar brūno 

mērci 

Svaigu kāpostu -burkānu 

salāti 

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize 

250/8 

 

200/100/50 

100 

200 

40 

Rīsi ar ceptu vistas šķiņķi, 

(vai sardeli*  atbilstoši 

MK not. Nr.172) 

Tomātu – zaļumu mērce 

Gurķu/tomātu salāti  

Tēja  

Smalkmaizīte 

Rudzu, kviešu maize 

150/120 

 

 

40 

100 

200 

1 gab. 

40 

05.07.2015. Rīsu biezputra ar 

ievārījumu 

Maize ar sviestu un 

puskūpinātu desu     

(atbilstoši MK not. 

Nr.172) 

Tēja 

250/10 

 

 

40/5/20 

 

 

200 

Svaigu kāpostu zupa  

Griķi ar stroganovu 

Ķīnas kāpostu salāti ar 

āboliem 

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize 

250 

150/120 

 

100 

200 

40 

Kartupeļi ar ceptu vistas 

stilbiņu baltā mērce 

Marinēts gurķis 

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

200/120/50 

 

50 

40 

200 

1 gab. 

06.07.2015. Prosas biezputra ar 

sviestu 

Maize ar sviestu un 

sieru  

Tēja  

250/10 

 

40/5/20 

 

200 

 

 

Maltās gaļas zupa ar 

dārzeņiem un krējumu 

Rīsi ar ceptu vistas šķiņķi, 

brūnā mērce 

Svaigu gurķu- balto redīsu 

salāti ar eļļu 

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize 

250/10 

 

150/120/50 

 

100 

 

200 

40 

Makaroni ar sautētu gaļu 

Svaigu tomātu/gurķu salāti  

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

250/50  

100 

40 

200 

1 gab. 
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Līgums par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

07.07.2015. Miežu putraimu 

biezputru ar sviestu 

Rudzu maize ar 

sviestu un vārīto 

desu (atbilstoši MK 

not. Nr.172) 

Tēja 

 

 

250/10 

 

 

30/5/20 

 

 

200 

Dārzeņu zupa ar krējumu 

Vārīti kartupeļi, sautēta 

cūkgaļas šķēle ar brūno 

mērci 

Svaigu kāpostu salāti ar 

zaļumiem un eļļas – etiķa 

mērci 

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize 

250/5 

200/100/50 

 

 

100 

 

 

200 

40 

Griķi ar vistas stroganovu  

Ķīnas kāpostu – dārzeņu 

salāti citronu mērcē  

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

150/120 

 

100 

40 

200 

1 gab. 

08.07.2015. Auzu pārslu 

biezputra ar 

ievārījumu 

Maize ar sviestu un 

svaigu gurķi  

1 ola 

Tēja 

250/10 

 

 

40/5/20/40 

 

 

200 

Skābeņu zupa ar olu un 

skābo krējumu 

Vārīti kartupeļi ar sīpolu 

siteni un brūno mērci 

Svaigu kāpostu-burkānu 

salāti  

Dzēriens  

Rudzu, kviešu maize 

250/10/ 5 

 

200/100/20/ 

50 

100 

 

200 

40  

Plovs ar cūkgaļu 

Marinēts gurķis 

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

250/50 

50  

40 

200 

1 gab. 

 

09.07.2015. Griķi ar cīsiņiem 

(atbilstoši MK not. 

Nr.172) 

Baltā mērce 

Maize ar sviestu un 

sieru 

Tēja 

120/100 

 

 

50 

40/5/30 

 

200 

Borščs ar gaļu un skābo 

krējumu 

Sakņu un gaļas sautējums 

Marinēti gurķi  

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize 

250/8/5 

 

250/50 

50  

200 

40 

Makaroni ar ceptu vistas 

šķiņķi un mērci  

Gurķu un tomātu salāti 

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

150/ 120/50  

 

100 

40 

200 

1 gab. 

 

10.07.2015. Pilngraudu auzu 

pārslu biezputra ar 

sviestu 

Maize ar sviestu un 

puskūpināta desa 

(atbilstoši MK not. 

Nr.172) 

Tēja  

250/10 

 

 

40/5/25 

 

 

 

200 

Rasoļņiks ar gaļu un skābu 

krējumu  

Vistas plovs, tomātu- 

zaļumu mērce 

Ķīnas kāpostu, gurķu un 

zaļumu salāti  

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize  

250/10/5 

 

250/50/20 

 

100 

 

200 

40 

Kartupeļi ar ceptu zivs 

fileju un balto mērci  

Biešu salāti  

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

 

200/100/50 

 

100 

40 

200 

1 gab. 



9 

 

Līgums par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

11.07.2015. Rīsu pārslu 

biezputra ar 

ievārījumu  

1 vārīta ola  

Maize ar sviestu un 

svaigu gurķi 

Tēja 

250/ 15 

 

 

40 

40/10/20 

 

200 

Biešu zupa ar gaļu un 

krējumu 

Griķi ar gulašu 

Kāpostu -  ābolu salāti 

Dzēriens  

Rudzu, kviešu maize 

250/8/10 

 

150/120 

100 

200 

40 

 

Sakņu sautējums ar gaļu 

Svaigu kāpostu salāti ar 

zaļumiem un  eļļas etiķa 

mērci 

Rudzu, kviešu maize 

Tēja  

Smalkmaizīte 

250/50 

100 

 

 

40 

200 

1 gab. 

12.07.2015. Mannas biezputra 

ar ievārījumu vai 

(kanēlis+cukurs*) 

Maize ar sviestu un 

puskūpinātu desu 

(atbilstoši MK not. 

Nr.172) 

Tēja 

250/10 

 

 

 

40/5/20 

 

 

200 

Vistas zupa ar nūdelēm 

Vārīti kartupeļi ar sautēta 

cūkgaļas šķēli ar brūno 

mērci 

Svaigu kāpostu -burkānu 

salāti 

Dzēriens 

Rudzu, kviešu maize 

250/8 

 

200/100/50 

 

100 

 

200 

40 

Rīsi ar ceptu vistas šķiņķi, 

vai sardeli*  (atbilstoši 

MK not. Nr.172) 

Tomātu – zaļumu mērce 

Gurķu/tomātu salāti  

Tēja  

Smalkmaizīte 

Rudzu, kviešu maize 

150/120 

 

 

40 

100 

200 

1 gab. 

40 

 

Uz galda katrā ēdienreizē ir maize – rudzu/kviešu. 

Brokastīs un vakariņās uz galda ir cukurs. 

Salātiem gatavošanas laikā netiek pievienots krējums! 

*sortimentu izvēlas pakalpojuma sniedzējs 
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Līgums par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

Plānotais sausās pārtikas sortiments pusdienām 

I variants: 
1) pilngraudu maize; 

2) rudzu maize; 

Fasēta puskūpināta desa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.172)  ~ 90 g – 100 g 

Svaigs gurķis – 1 gab. 

ābols ( mazgāts)- 1 gab. 

ledus tēja 0,33 l vai sula 0,2 l vai ūdens 0,5 l 

mitrās salvetes – 1 gab. 

II variants: 
1) pilngraudu maize;  

2) rudzu maize; 

Fasēts siers  -   ~ 84 g – 150 g  

Svaigs gurķis – 1 gab. 

           ābols ( mazgāts)- 1 gab. 

           ledus tēja 0,33 l vai sula 0,2 l vai ūdens 0,5 l 

           mitrās salvetes – 1 gab. 

III variants: 
1) pilngraudu maize; 

2)  rudzu maize; 

Fasēta puskūpināta gaļa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.172) ~ 90 g – 100 g 

Svaigs gurķis – 1 gab. 

ābols ( mazgāts)- 1 gab. 

ledus tēja 0,33 l vai sula 0,2 l vai ūdens 0,5 l 

mitrās salvetes – 1 gab. 

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība 

 

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbilstību „Ortess” 

 

 

 

_________________________ Guntis Ķeveris _________________________ Vārds uzvārds 
      (paraksts)        (paraksts) 
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Līgums par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

3. pielikums (forma) 

2015.gada  25.jūnija līgumam 

 

Ēdināšanas pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts 
Rīgā 

 

2015.gada ___.___________ 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ortess”, reģistrācijas Nr.50103063631, juridiskā 

adrese: Sesku iela 67-35, Rīga, LV-1082, Latvija, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas 

____________________, turpmāk tekstā saukts - Firma, no vienas puses, un 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, juridiskā adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā rīkojas tās izpilddirektors Āris 

VILŠĶĒRSTS, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 81.2.punktu, turpmāk tekstā saukts - Pasūtītājs, no otras puses, abi 

kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,  

 

1. sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar 2015.gada 25.jūnija pakalpojuma līgumu (Firmas 

līgumu reģistra numurs 15-1207; pašvaldības līgumu reģistra numurs 2.4.5./142-15) Firma 

ir sniegusi un Pasūtītājs saņēmis ēdināšanas pakalpojumu XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku Dalībniekiem laikā no 2015.gada 4.jūlija līdz 2015.gada 

12.jūlijam saskaņā ar šim aktam pielikumā pievienoto Ēdināšanas pakalpojuma faktiskais 

dalībnieku skaits un finansējuma aprēķina tabulu. 

 

2. Ēdināšanas pakalpojums ir / nav veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, labā kvalitātē. 

(ja nav veikts atbilstoši noteikumiem, tad detalizēti jānorāda konkrētie apstākļi un 

attiecīgais līgumcenas samazinājums) 

 

3. Par sniegto ēdināšanas pakalpojumu, ņemot vērā samaksāto Līguma priekšapmaksu, 

Pasūtītājam Firmai ir jāsamaksā atlikusī summa euro ___________ (summa vārdiem). 

 

4. Pasūtītājs samaksā Firmai Līgumā paredzētajā kārtībā. 

 
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība: 

 

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Ortess” 

 

 

_______________________........................ _____________________ Vārds uzvārds 
 (paraksts)             (paraksts)  
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Līgums par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu 

 

Ēdināšanas pakalpojuma faktiskais dalībnieku skaits un finansējuma aprēķina tabula 

ŽANRS 

Dalī

bn. 

skai

ts 

Dalībnieku skaits pa dienām 

Brok

astis 

euro 

Pusdi

enas 

euro 

Vakar

iņas 

euro 

Sum

ma 

euro 
  04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 1,30 2,90 2,80 

  P V B P V B P V B P V B P V B P V B P V B P V B P V     
Folklora

s kopas 
                               

Instrume

ntālie 

mūzikas 

kolektīvi 

                               

Kori                                
Mazie 

mūzikas 

kolektīvi 

                               

Mūsdien

u deju 

kolektīvi 

                               

Tautas 

deju 

kolektīvi 

                               

Teātra 

māksla 
                               

Vizuālā 

un 

lietišķā 

māksla 

                               

KOPĀ:                                

 

Kopējā summa euro ________________________ (summa vārdiem). 

 

Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona: Firmas atbildīgā kontaktpersona: 

 

 

_________________________________ ______________________________ 


