
LĪGUMS № 

par sanatoras-kūrorta pakalpojumu sniegšanu 

 
Jūrmalā,                          /дата/ 
           

Nodibinājums “Sanatorija “Belorusija”” Jūrmalā, Reģ.№40003020032, turpmāk tekstā – NODIBINĀJUMS, mārketinga nodaļas 
vadītājas Tatjanas Kurnosovas personā, kas rīkojas uz 14.02.2020. Pilnvaras №6/2020 pamata, no vienas puses, un 

Klients/tā pilnvarotie pārstāvji  

_______________________________________________________________________________________________________ 
(uzvārds, vārds, personas kods) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(pases dati) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(adrese, tālruņa numurs) 

turpmāk teksta - KLIENTS, no otrās puses, kopā un atsevišķi turpmāk tekstā arī LĪDZĒJI, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Šī Līguma priekšmets ir Klienta iegādāta ceļazīme – vienotas nedalāmais produkts – Nodibinājumā “Sanatorija “Belorusija”” Jūrmalā, uz 
nosacījumiem un kārtībā, kādi ir atrunāti šajā Līgumā. 

1.2. Ceļazīmes termiņš: ______________________________________________________________________________________________ 
1.3. Izmitināšanas nosacījumi:    _______________________________________________________________________________________ 
1.4. Nodibinājuma sniegto pakalpojumu kvalitāte jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma 

noteikumiem, kā arī prasībām, kas parasti tiek izvirzītas šāda veida pakalpojumiem. 
1.5. Iebraukšanas laiks – no plkst.14.00, izbraukšanas laiks – līdz plkst.12.00. 
1.6. Klienta termiņā neiebraukšanas gadījumā, Klienta atrāšanas laiks Sanatorijā netiek pagarināts un/vai pārcelts (izņēmuma gadījumos – pēc 

saskaņošanas ar Nodibinājuma administrāciju).  
 

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Nodibinājums apņemas:  

2.1.1. Sniegt Klientam izmitināšanas un pārējos, ceļazīmē iekļautus pakalpojumus.  

2.1.2. Sniegt Klientam pilnu un atbilstošo informāciju par izmitināšanas nosacījumiem un apkalpošanu sanatorijā, kā arī par iespējamajiem 
papildus pakalpojumiem, kas tiek sniegti Nodibinājumā par maksu.  

2.2. Nodibinājums ir tiesīgs: 

2.2.1. Vienpusējā kārtā atteikties no šī Līgumā noteikto saistību izpildes ar iemaksātā avansa atmaksas Klientam nosacījumu.  
2.2.2. Gadījumā, ja Klients pārkāpj šī Līguma nosacījumus, Nodibinājuma izmitināšanas noteikumus vai  publiskās kārtības noteikumus, 

vienpusēji lauzt Līgumu un izrakstīt Klientu, neizmaksājot kompensāciju par neizmantotajām ceļazīmes dienām.  
2.3. Klients apņemas: 

2.3.1. Apmaksāt šī Līgumā noteiktajā kārtībā pilno ceļazīmes vērtību un Līguma 3.6.p. noteikto nodevu, saistīto ar Covid-19 infekcijas 

izplatības novēršanas pasākumiem; 
2.3.2. Iepazīties un ievērot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Nodibinājuma pieņemšanas, izmitināšanas un iekšējās kārtības 

noteikumu prasības Nodibinājuma “Sanatorija “Belorusija”” Jūrmalā klientiem un viesiem, kā arī izmitināšanas noteikumus 
Nodibinājumā “Sanatorija “Belorusija”” Jūrmalā Covid-19 periodā. Noteikumi iepazīšanai ir pieejami Nodibinājuma mājas lapā 
www.belorusija.lv, recepšenā un sanatorijas numuros. 

2.3.3. Informēt Nodibinājumu 10 (desmit) darba dienu laikā no attaisnojošo iemeslu iestāšanas brīža (bet ne vēlāk par iebraukšanas datumu) , 
kas šķērso iebraukšanai (izmitināšanai) sanatorijā, vai nekavējoties pirmstermiņa izbraukšanas no sanatorijas gadījumā, obligāti uzrādot 
attaisnojošo dokumentu vai tā kopiju.  

2.4. Klientam ir tiesības: 

2.4.1. Saņemt no Nodibinājuma informāciju par izmitināšanas un apkalpošanas pakalpojumiem sanatorijā. 
2.4.2. Saņemt papildus pakalpojums, neiekļautus ceļazīmē, pēc Nodibinājuma spēkā esošajām cenām. 
2.4.3. Ar brīvo vietu esamības nosacījumu, pagarināt uzturēšanas termiņu Nodibinājumā.  

 
3. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

3.1. Gadījumā, ja Klients laicīgi neatbrauc (izbrauc pirmstermiņā) bez attaisnojošiem iemesliem, kā arī gadījumā, ja Klients saskaņā ar 
Līguma 2.3.3.p. laicīgi nepaziņo par attaisnojošiem iemesliem un pirmstermiņa izbraukšanu no sanatorijas, naudas līdzekļi ar 

neizmantotajām ceļazīmes dienām netiek atmaksāti. 
3.2. Nodibinājums atmaksā Klienta iemaksātus naudas līdzekļus tikai savlaicīgas informēšanas gadījumā saskaņā ar Līguma 2.3.3.p. 

nosacījumiem par attaisnojošo iemeslu rāšanos vai pirmstermiņa izbraukšanu no sanatorijas - 100% no neizmatoto ceļazīmes dienu 
vērtības, atskaitot Nodibinājumu faktiskus izdevumus. 

3.3. Naudas līdzekļu atmaksa Klientam gadījumos, kad atteikums no ceļazīmes notiek šī Līguma paredzētajos gadījumos, notiek pēc Klienta 
rakstiskā pieprasījuma, 10 darba dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas Nodibinājumā, no sanatorijas  kases vai uz 
Klienta norēķinu kontu. 

3.4. Naudas līdzekļu atmaksa šī Līguma 3.2.p. paredzētajos gadījumos, Nodibinājums veic no Klienta iemaksāta avansa (priekšapmaksas).. 
3.5. Naudas līdzekļu atmaksa (izņemot Līguma 2.2.2.1.p. nosacījumus), tiek veikta par Klienta līdzekļiem.  

3.6. Iebraukšanas brīdī, Klientiem tiek aprēķināta nodeva EUR 5,- (pieci euro) apmērā, saistīta ar Covid-19 infekcijas izplatīšanas novēršanas 
pasākumiem. 

 
4. NORĒĶINUKĀRTĪBA 

4.1. Nodibinājuma sniegto pakalpojumu vērtība tiek noteikta uz apstiprināta cenrāža pamata. 
4.2. Nodibinājuma sniedzamo pakalpojumu apmaksu Klients veic uz piestādīta rēķina pamata 10 kalendāro dienu laikā uz Nodibinājuma 

norēķinu kontu vai kasē pirms Klienta iebraukšanas sākuma vai iebraukšanas dienā, iemaksājot naudas līdzekļus 100% apmērā 
Nodibinājuma kasē (ja nav spēkā citi apmaksas nosacījumi).  

4.3. Ceļazīmes izmaksas aprēķins ar pārejošiem iebraukšanas datumiem no viena cenu perioda uz otru tiek veikts saskaņā ar cenrādi pēc 
cenām, kas ir spēkā uzturēšanās datumos. 

 

http://www.belorusija.lv/


5. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA  

5.1. Pirmstermiņa vai darbības termiņa izbeigšanas gadījumā, līgums zaudē spēku (vai tiek uzskatīts par izbeigtu) no brīža, kad puses izbeidz 
savas saistības, kas rodas šī līguma darbības laikā. Līdz līguma laušanas (izbeigšanas) brīdim pusēm ir jāveic savstarpēji norēķini. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA  

6.1. Nodibinājums nav atbildīgs par darbībām (bezdarbību), kas nav atkarīga no tā gribas, kā arī par sekām, kas izriet no šīm darbībām/ 
bezdarbības (transporta grafika izmaiņas, atteikumi vīzas noformējumā un izsniegšanā, ko veic ārvalstu pilnvaroti diplomātiskie dienesti 

utt.), kas ir iemesls saistību neizpildei saskaņā ar šo līgumu.  
6.2. Parakstot Līgumu, KLIENTS apstiprina, ka: 
6.2.1. piekrīt viņa personas datu reģistrēšanai un izmantošanai medicīnisko un viesnīcu pakalpojumu administrēšanai, kā arī piekļuves 

nodrošināšanai ārstējošajam speciālistam un individuāli nozīmētu pakalpojumu saņemšanai.  
 

7. FORCE MAJEURE  
7.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šīs neizpildes cēlonis ir nepārvarama vara.  
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Pusei, kas atsaucas uz tādiem apstākļiem, kuru dēļ saistību izpilde saskaņā ar šo līgumu 

ir kļuvusi neiespējama, jāpaziņo par to otrai pusei 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža.  
 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA  
8.1. Līgums, kurš ir  izvietots Nodibinājuma mājas lapā www.belorusija.lv tiek uzskatīts par noslēgtu (pieņemtu) no brīža, kad naudas līdzekļi 

par ceļazīmes iegādi, saskaņā ar izrakstīto rēķinu,  tiek ieskaitīti Nodibinājuma „Sanatorija „Belorusija” Jūrmalā norēķinu kontā / kasē.  
8.2. Uz šo Līgumu, kā arī uz jautājumiem, kurus dotais Līgums neregulē, attiecas Latvijas Republikas likumdošana, ja šajā Līgumā nav noteikts 

citādi.  
 

9. PĀRĒJIE NTEIKUMI  

9.1. Korespondence, paziņojumi, pieteikumi, precizējumi un papildinājumi apstiprinājuma pieteikumiem un citiem dokumentiem šī Līguma 
ietvaros, kas nosūtīti pa faksu un e-pastu, tiek atzīti par oficiāliem, derīgiem un juridiski saistošiem, ja tie ļauj droši noteikt, ka 
dokumentus nosūtīja šī Līguma pretēja puse.  

9.2. Dotais Līgums sastādīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai no pusēm. 
9.3. Dotais Līgums ir noslēgts uz Klienta apmaksātu Pakalpojumu sniegšanas laiku vai līdz naudas līdzekļu atmaksas dienai.  

 
10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

 
NODIBINĀJUMS: 

 
Nodibinājums «Sanatorija «Belorusija»» Jūrmalā   

Reģ.№40003020032 
Jūrmala, Bulduru pr.4/8, LV-2010 
AS « BlueOrange Bank», S.W.I.F.T. CBBRLV22 
IBAN: LV57CBBR1128092700010 
www.belorusija.lv  

E-mail: belorusija@belorusija.lv 
 
 
T.Kurnosova ____________________________________________ 
Mārketinga nodaļas vadītāja 

KLIENTS: 

 

 

 

 

  IEPAZINOS ar Nodibinājuma „Sanatorija „Belorusija”” Jūrmalā klientu un viesu uzņemšanas, izmitināšanas un iekšējiem noteikumiem;  

 

  IEPAZINOS ar Nodibinājuma „Sanatorija „Belorusija”” Jūrmalā  uzturēšanas noteikumiem Covid-19 periodā; 

 

 

  ATĻAUJU* sniegt informāciju par maniem personas datiem, tai skaitā īpašās kategorijas personas datus (par veselības stāvokli) telefoniski 
manām pilnvarotajām personām:  

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
/Vārds, Uzvārds, tālr.numurs / 

 
 

__________________________________________________ 
/KLIENTA Vārds, Uzvārds, paraksts / 

 

http://www.belorusija.lv/
mailto:belorusija@belorusija.lv

