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Izpildītāja līguma Nr. _______________ 

Pasūtītāja līguma Nr. _______________ 

 

 

LĪGUMS  

Par telpu, ēdināšanas pakalpojuma un tehniskās aparatūras nodrošinājumu konferencei 

“Kiberšahs 2019” 

 

Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 2019. gada ______________ 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūts 

Pasūtītāja pārstāvis: Ināra Opmane 

Pārstāvja amata nosaukums: Direktore 

Pārstāvja pilnvarojuma pamats: LU MII nolikums 

Izpildītājs  

Izpildītāja pārstāvis:  

Izpildītāja amata nosaukums:  

Pārstāvja pilnvarojuma pamats:  

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par pusēm, 

pamatojoties uz atklātā konkursa “Telpu, ēdināšanas pakalpojuma un tehniskās aparatūras 

nodrošinājums konferencei “Kiberšahs 2019”” (id. Nr. LU MII 2019/04) rezultātiem un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas pienācīgā kārtā nodrošināt telpas, ēdināšanas 

pakalpojumu un tehnisko aparatūru konferences “Kiberšahs 2019” (turpmāk viss kopā – 

pakalpojums) laikā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

1.2. Izpildītājs pakalpojumu nodrošina saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

Pakalpojums sevī ietver – visu nepieciešamo telpu nomu, aparatūras nomu, ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu un nepieciešamības gadījumā – naktsmītnes nodrošināšanu 

– atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam.  

1.3. Konferences “Kiberšahs 2019” dalībnieku skaitu Pasūtītājs precizēs 1 (vienu) nedēļu 

pirms konferences norises sākuma. 

 

2. KONFERENCES NORISES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Konference “Kiberšahs 2019” (turpmāk – konference) norisinās laikā no 2019. gada 2. 

oktobrim līdz 2019. gada 3. oktobrim; 

2.2. Izpildītājs nodrošina atbilstoša tehniskā personāla norīkošanu konferences laikā un 

konferences organizēšanas laikā; 

2.3. Izpildītājs pakalpojums nodrošina atbilstoši Iepirkuma nolikumā minētajam un 

Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un tehniskajai specifikācijai, Līguma 

nosacījumiem, Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma un 

spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, pakalpojuma apjomus; 

2.4. Izpildītājam ir saistoši Pasūtītāja rīkojumi visā Līguma izpildes laikā; 

2.5. Pēc Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja un tā sadarbības 

partneru materiālo vērtību, kas atrodas konferences norises vietā, drošība pret 

ļaunprātīgu trešo personu rīcību, kas varētu radīt materiālos zaudējumus, visā 
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konferences laikā – no brīža, kad tās tiek atvestas konferences norises vietā līdz brīdim, 

kad tās aizved no tās, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 3. oktobra plkst. 23:59. 

2.6. Ja tehniskās aparatūras pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē, ka pakalpojuma norisei 

nepieciešamās tehniskās aparatūras nodrošinājums nav atbilstošs (nav attiecināms uz 

tehniskā nodrošinājuma Pasūtītāja norādīto skaitu) tehniskajā specifikācijā norādītajam, 

Izpildītājs nodrošina tehnisko aparatūru, atbilstoši piedāvājumā norādītajam, neprasot no 

Pasūtītāja papildus finanšu līdzekļu ieguldījumu; 

2.7. Izpildītājs nodrošina augstākās kvalifikācijas personālu visā konferences laikā; 

2.8. Pakalpojuma nodrošināšanas organizatoriskie jautājumi tiek nolemti savā starpā 

komunicējot pilnvarotajām kontaktpersonām visā Līguma izpildes laikā; 

2.9. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt pakalpojuma 

nodrošināšanu vai Izpildītāja saistību izpildi; 

2.10. Par Pasūtītāja kontaktpersonu šī Līguma sakarā tiek norīkota: 

2.11. Par Izpildītāja kontaktpersonu šī Līguma sakarā tiek norīkota: 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

3.1.1. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izvērtēt Izpildītāja veikto pakalpojuma 

nodrošināšanas atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus 

motivētus komentārus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos; 

3.1.2. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi iesniegtos 

dokumentus par pakalpojuma nodrošināšanu un veikt samaksu par to; 

3.1.3. Līgumā noteiktajā laika periodā izskatīt un apstiprināt Izpildītāja iesniegtos aktus, 

projektus un dokumentāciju;  

3.1.4. nodrošināt Izpildītājam pieeju informācijai par pasākuma norisi, dalībnieku 

skaitu, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tehnisko personālu, ēdienkarti un tās 

nosacījumiem;  

3.2. PASŪTĪTĀJA tiesības: 

3.2.1. saņemt kvalitatīvu konferences norises nodrošinājumu atbilstoši Līguma 

noteikumiem; 

3.2.2. pēc saviem uzskatiem veikt kontroli par Līguma izpildi un darbu kvalitāti, 

pieaicinot speciālistus un ekspertus. 

3.3. IZPILDĪTĀJS apņemas:  

3.3.1. līguma darbības laikā, kā arī pēc tā beigām neizpaust nekādu ar Līguma izpildi 

vai Pasūtītāju vai tā darbību saistītu konfidenciālu informāciju. 

3.3.2. stingrā saskaņā ar Līgumu nodrošināt šajā Līgumā norādīto pakalpojumu 

kvalitatīvi; 

3.3.3. nodrošināt pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto un Pasūtītāja norādījumiem; 

3.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas informēt Pasūtītāju par organizatoriskajiem jautājumiem pakalpojuma 

nodrošināšanai un atbildēt uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar 

pakalpojumu nodrošināšanu; 

3.3.5. izmantot pakalpojuma nodrošināšanai darba kārtībā esošas iekārtas. Izpildītājs ir 

atbildīgs par pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto produktu un tehniskās 

aparatūras kvalitāti; 

3.3.6. nodrošināt darba drošību, ugunsdrošību un vides aizsardzību, kā arī pienācīgus 

darba higiēnas apstākļus konferences norises un pakalpojuma nodrošināšanas vietā; 

3.3.7. izmantot konferences norisei paredzētās telpas konferences norises vietā tikai 

Pasūtītāja vajadzībām; 

3.3.8. nodrošināt jebkādu materiālu/iekārtu vai jebkāda cita īpašuma, aizsardzību pret 

bojājumiem un zādzībām vai jebkādiem citiem zaudējumiem vai kaitējumu. 
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Izpildītājs atbild Pasūtītājam par tiešajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts 

no Pasūtītāja pieņemtajam vai konferences norisē izmantotajam Pasūtītāja vai tā 

sadarbības partneru īpašumam, un atlīdzina tā izmaksas vai vērtības zudumu 

zaudējuma/kaitējuma gadījumā. Izpildītājam nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam par 

jebkādu Pasūtītāja īpašumam nodarītu zaudējumu/kaitējumu; 

3.3.9. pēc konferences norises iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.4. Izpildītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja un izmantot 

Līguma izpildei citu informāciju papildus tai, ko Līguma izpildes gaitā sniedz Pasūtītājs, 

ievērojot Līgumā noteiktos konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumus un jebkuru 

trešo personu tiesības. 

3.5.Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma 

izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi. 

3.6.Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, 

lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, 

kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

3.7.Ar Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs 

iesaistīti Līguma izpildē, ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti 

pirms darba uzsākšanas. 

3.8.Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts 

pienācīgi tās vainas dēļ.  

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust 

šādu informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un 

kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas kā uz rakstisku informāciju, tā arī uz 

mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju neatkarīgi 

no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai 

konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs. 

4.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju 

izstrādāšanu un ieviešanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam. 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par apslēptajiem trūkumiem, tajā skaitā, veiktajiem aprēķiniem un 

to izraisītajām sekām. Tiešos zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam vai trešajām 

personām šādu trūkumu dēļ, sedz Izpildītājs, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs spēj 

pierādīt, ka tā nav bijusi viņa vaina. 

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par tiešajiem zaudējumiem un kaitējumu, kas Pasūtītājam 

radies Izpildītāja nolīgto apakšuzņēmēju vai citādi piesaistīto personu darbības vai 

bezdarbības rezultātā. Puses nav atbildīgas par netiešajiem zaudējumiem, negūto peļņu 

un negūtajiem ieņēmumiem, kā arī par reputācijas kaitējumiem. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Nepārvaramas varas gadījumā (ugunsgrēks, plūdi, karadarbība u.tml.) Līguma saistību 

izpilde tiek apturēta uz laiku, kamēr pastāv minētie apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk 

par trim mēnešiem, Puses ir tiesīgas vienpusēji uzteikt Līgumu un šādā gadījumā 

nevienai no Pusēm nerodas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Nepārvaramas varas 

apstākļu esamība jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.  

5.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 



LĪGUMA PROJEKTS 

 

paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek 

izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas 

apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

5.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā 

paredzētās saistības ilgāk, nekā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī 

Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara 

attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

 

6. SAMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir EUR ------,-- (summa vārdiem) neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

6.2. Izpildītājs var pieprasīt avansu no līguma summas, bet ne lielāku kā 50% (piecdesmit 

procenti) šādā kārtībā: 

6.2.1. Ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās, nosūtot Pasūtītājam avansa rēķinu; 

6.2.2. Ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) no Līguma summas, nosūtot Pasūtītājam 

avansa rēķinu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms konferences norises sākuma 

(2019. gada 2. oktobris). 

6.3. Atlikušo summu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

6.4. Ja Izpildītājs paziņo, ka konferencei paredzētās telpas nav pieejamas 2019. gada 2. 

oktobrī un/vai 2019. gada 3. oktobrī, tas maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līgumsummas un atgriež visus Pasūtīja veiktos avansa maksājumus pilnā 

apmērā. 

6.5. Ja Pasūtītājs kavē avansa rēķina vai rēķina apmaksu, tas maksā Izpildītājam 0,1% (nulle 

komats vienu procentu) par katru kavējuma dienu no rēķinā norādītās summas, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

6.6. Ja konferences norises laikā Izpildītāja vainas dēļ (tai skaitā drošības nenodrošināšanas 

dēļ) tiek nodarīts kaitējums Pasūtītāja materiālajām vērtībām – Izpildītājs sedz 

zaudējumus pilnā apmērā un maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 

Līgumsummas. 

6.7. Ja Izpildītājs nenodrošina tehniskās specifikācijas prasības (pielikums Nr. 1), tad 

Pasūtītājam ir tiesības nodrošināt nesaņemto pakalpojumu. Izpildītājs sedz Pasūtītāja 

iztērētos līdzekļus pakalpojuma nodrošināšanai un papildus maksā līgumsodu 5% 

(piecus procentus) apmērā no Līgumsummas. 

6.8. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību 

izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

7. IZPILDES TERMIŅI 

7.1. Konference norisinās laikā no 2019. gada 2. oktobra plkst. 8:00 līdz 2019. gada 3. 

oktobra plkst.16:00; 

7.2. Izpildītājs šī Līguma ietvaros nodrošina Pasūtītājam piekļuvi visām konferences norisei 

paredzētajām telpām 2019. gada 1. oktobrī ne mazāk kā nepārtrauktas 3 (trīs) stundas – 

lai Pasūtītājs iekārtotu telpas, pārbaudītu tehnisko aparatūru; 

7.3. Izpildītājs šī Līguma ietvaros nodrošina Pasūtītājam ne mazāk kā nepārtrauktas 2 (divas) 

stundas 2019. gada 3. oktobrī pēc plkst. 16:00, lai Pasūtītājs noņemtu visu konferences 

nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko aparatūru un informatīvos produktus. 
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8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA/GROZĪŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līgums tiek 

pārtraukts saskaņā ar pušu gribu, kad Līgums tiek vienpusēji izbeigts vai ar saistību 

pilnīgu izpildi. 

8.2. Puses rakstveidā ir tiesīgas veikt nebūtiskus līguma grozījumus, kā arī veikt līguma 

grozījumus šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus iepirkuma līguma grozījumus:  

8.3.1. Grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs nevarēja iepriekš 

paredzēt; 

8.3.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kārtībai, piemērojot 61. panta 

trešo daļu. 

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

9.1. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) darba 

dienas pirms konferences norises rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, un jebkurā 

zemāk minētajiem gadījumiem Izpildītājam ir jāatgriež Pasūtītāja samaksātais avanss 

pilnā apmērā, ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem: 

9.2.1. Izpildītājs nevar nodrošināt atbilstošas kvalitātes tehnisko aparatūru; 

9.2.2. Izpildītājs nevar nodrošināt norādītās telpas pasākuma norisei; 

9.2.3. Izpildītājs nevar nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā norādītajam un/vai zaļā iepirkuma prasībām; 

9.2.4. Izpildītājs nevar nodrošināt naktsmītnes pakalpojumu atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā norādītajam, ja Pasūtītājs ir informējis, ka šo pakalpojumu iegādāsies; 

9.2.5. Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai pasludināta bankrota procedūras 

uzsākšana. 

9.2.6. pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma 11.1 panta 

trešās daļas regulējumu. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Nekādas mutiskas diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma slēgšanas laikā, 

netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līguma 

noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti. 

10.2. Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm par tiem vienojoties, tādā veidā un 

apjomā, lai tie būtu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

10.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar šādiem pielikumiem: 

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija;  

Pielikums Nr.2 Cenu piedāvājums; 

Pielikums Nr. 3 Nodošanas – pieņemšanas akts. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 

 

Izpildītājs: ________________________________ 
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1. Pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Pasākuma norises laiks – no 2019. gada 2. oktobra plkst. 8:00 līdz 2019. gada 3. oktobra 

plkst.16:00 

Plānotais dalībnieku skaits - 650 dalībnieki (personu skaits tiks precizēts 1 (vienu) nedēļu 

pirms pasākuma norises). 

Iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents apliecina, ka telpas būs pieejamas visā pasākuma 

norises laikā. Nepieciešamās konferences norises telpas jānodrošina vienas ēkas ietvaros. 

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents papildus iesniedz plānoto ēdienkarti, kura var 

mainīties atbilstoši sezonalitātei (ēdienkartē jāiekļauj piedāvājums arī vegāniem, 

veģetāriešiem, cilvēkiem ar bezglutēna diētu).  

 

1. Informācija par pasākuma norises vietu 

 

Konferences “Kiberšahs 2019” norisei piedāvājam 

................................................................................................................................................... 

Pretendents norāda piedāvāto telpu nosaukumu un precīzu adresi 

 

Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

1.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta: 

Rīga.  

Pretendents norāda piedāvāto konferences 

norises vietas attālumu līdz CERT.LV 

darba telpām saskaņā ar GoogleMap 

attāluma mērītāju, norādot 

izdevīgākā/ātrākā gājēja maršrutu. 

 

 

 

1.2. Konferences telpas (Lielā zāle) vispārīgās 

prasības: 

Zāle ar ietilpība ne mazāk kā 650 un ne 

vairāk kā 1000 cilvēkiem, iekārtojums - 

teātris (no 2.10.2019. plkst. 8:00 līdz 

3.10.2019. plkst. 16:00) 

 

1.3. Konferences telpas (Mazā zāle) vispārīgās 

prasības: 

2 (divas) telpas ar ietilpību ne mazāk kā 

150 un ne vairāk kā 400 cilvēkiem katra, 

iekārtojums – teātris (no 2.10.2019. plkst. 

08:00 līdz 3.10.2019. plkst. 14:00) 

 

1.4. Semināru telpas, vispārīgās prasības: 

5 (piecas) telpas ar ietilpību ne mazāk kā 

20 un ne vairāk kā 50 cilvēkiem katrā, 

iekārtojums – klase vai U veidā (no 

2.10.2019. plkst. 08:00 līdz 2.10.2019. 

plkst. 13:00) 

 



LĪGUMA PROJEKTS 

 

Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

1.5. Tehniskajā specifikācijā 1.2., 1.3. un 1.4. 

punktā minēto telpu mikroklimats: 

- gaisa temperatūra no 18 grādiem līdz 23 

grādiem pēc Celsija, 

- telpām jābūt labi vēdināmām vai 

aprīkotām ar gaisa kondicionēšanas 

iekārtām. 

 

1.6. Tehniskajā specifikācijā 1.2., 1.3. un 1.4. 

punktā minētajām telpām jābūt skaņas 

izolētām un slēgtām  

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents 

iesniedz telpu plānojumu, kuras paredzēts 

“Kiberšahs 2019” pasākuma norisei (kurā 

stāvā telpas atrodas, telpu savstarpējo 

atrašanās vietu utt.) 

 

1.7. Telpu nodrošinātājam jānodrošina 

CERT.LV stila un pasākuma marķējuma 

izvietošana, norāžu izvietojums uz 

pasākuma telpām,  

norādes pie telpām vai uz to durvīm 

 

1.8. Atbalsts dalībniekiem ar kustību 

traucējumiem: 

Pretendents pēc nepieciešamības nodrošina 

atbalstu dalībniekiem ar kustību 

traucējumiem, sākot ar ierašanos 

konferences norises vietā un visa 

pasākuma laikā, kā arī pavadot viņus no 

pasākuma norises vietas, ja dalībniekam 

vietas dēļ rodas kādi sarežģījumi. 

Pretendents norāda, vai pasākuma norises 

vietā ir izbūvēts tehniskais atbalsts 

personām ar kustību traucējumiem, kā 

piemēram, lifti, pacēlāji u.c. – lai šīs 

personas varētu nokļūt pasākuma norises 

telpās.. 

 

1.9. Telpas dalībnieku reģistrācijai un 

informatīvajai zonai: 

atbilstoša izmēra, lai spētu visa pasākuma 

norises laikā uzņemt visus pasākuma 

dalībniekus 

(no 2.10.2019. plkst. 08:00 līdz 3.10. 

2019.plkst. 16:00) 

 

1.10.  Papildu prasības: 

1.10.1.  Palīgtelpa organizatoriem, kur novietot 

konferences organizēšanas 

papildmateriālus.  

Pretendents papildus norāda, vai 

palīgtelpā pasākuma organizatoriem būs 

iespējams nodrošināt darba galdu vismaz 2 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

(divām) personām un līdz 4 (četriem) 

krēsliem, līdz 4 (četriem) elektrības 

pieslēgvietām, kā arī atsevišķu drēbju 

pakaramo) 

1.10.2.  Organizatoru piebraukšanas iespējas 

inventāra izkraušanai/ iekraušanai 

 

1.10.3.  Kravas lifts, lai pārvietotu vizuālos un 

reklāmas materiālus, ja konferenču telpas 

atrodas citā stāvā kā piebraukšana pie ēkas 

 

1.10.4.  Pasākuma dalībniekiem jānodrošina 

iespēja visa pasākuma garumā izmantot 

garderobi (ar numuriņiem) ar garderobistu 

(var būt ēkas kopējā garderobe un nav 

obligāti jāatrodas tieši pie konferenču 

telpām) 

 

1.10.5.  WiFi internets pieejams visiem 650 

pasākuma dalībniekiem vienlaicīgi. 

(Pretendents norāda pieejamā WiFi 

interneta ātrdarbību pie minētās 

situācijas) 

 

1.10.6.  Izpildītājs nodrošina tehnisko personālu, 

kas iekārto un pēc tam sakārto telpu 

pasākuma programmas vajadzībām. 

 

1.10.7.  Izpildītājs nodrošina iespēju kafijas pauzes 

laikā pārkārtot telpu atbilstoši diskusiju 

paneļa vai darba grupu prasībām. 

 

1.10.8.  Pieejami suvenīru galdi zālēs (aptuveni 

0,60 cm augstums, diametrs līdz 0,60cm), 

tiem jānodrošina melns vai balts galdauts 

(vēlams Spandex galdauts) 

 

1.10.9.  Pretendents visā konferences norises laikā 

nodrošina kontaktpersonu pasākuma 

koordinēšanai, jautājumu precizēšanai, 

informācijas sniegšanai, neskaidrību, u.c. 

risināšanai. 

 

1.11.  Vēlama autostāvvietu pieejamība 

pasākuma dalībniekiem pretendenta 

piedāvātā teritorijā 

 

1.12.  Izpildītājs nodrošina tehnisko laiku  

konferences, semināru telpu, reģistrācijas 

un informatīvās zonas iekārtošanai 

01.10.2019, precīzu laiku saskaņojot ar 

Pasūtītāju- bet ne mazāk kā 3 (trīs) 

nepārtrauktas stundas. 

 

1.13.  Izpildītājs nodrošina tehnisko laiku  

konferences, semināru telpu, reģistrācijas 

un informatīvās zonas novākšanai 

03.10.2019, precīzu laiku saskaņojot ar 

Pasūtītāju- bet ne mazāk kā 2 (divas) 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

nepārtrauktas stundas. 

 

2. Tehniskā aprīkojuma noma 

Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

2.1. Tehniskajā specifikācijā 1.2. punktā minētās telpas aprīkojums: 

2.1.1.  Tribīne ne zemāka kā 1,10 m, uz kuras var 

novietot datoru vai monitoru, lai sekotu 

līdzi prezentācijai 

 

2.1.2.  Mazais galdiņš (ne augstāks par 0,60 m, 

diametrs līdz 0,60 m) ūdens un suvenīru 

novietošanai 

 

2.1.3.  Skatuve (ne mazāka kā 3x6 m)  

2.1.4.  Stacionārais datu projektors (3 gab.: 1 

vidus projektors ar izšķirtspēju ne mazāku 

kā 16 000 ANSI lūmeni), 2 sānu projektori 

ar izšķirtspēju ne mazāku kā 5500 ANSI 

lūmeni) un motorizēts ekrāns (3 gab.: 1 

vidus ekrāns ne mazāks kā 5,50 x 3,50 m, 

2 sānu ekrāni ne mazāki kā 3,00 x 1,50 m) 

ar iespēju uz visiem trīs vienlaicīgi rādīt 

atšķirīgu saturu 

 

2.1.5.  Portatīvais dators prezentāciju 

nodrošināšanai - 2 gab. (katrs dators ar 

Windows operētājsistēmu, kas spēj parādīt 

Microsoft PowerPoint un PDF 

prezentācijas un nospēlēt 4k video (vismaz 

Office 2010 un Libre Office 2010)) 

 

2.1.6.  Fiksēts interneta pieslēgums (ne mazāks kā 

10 Mbps) katram prezentāciju datoram 

(datorā iespraužams kabelis – kopā 

nepieciešami 2 (divi) kabeļi) 

 

2.1.7.  LCD monitors (vismaz 21 colla, 

prezentācijām 16:9) uz tribīnes, kas ļauj 

prezentētājam sekot līdzi prezentācijai un 

lasīt prezentācijas piezīmes 

 

2.1.8.  Krāsu LCD displejs (50-65 collas, 

prezentācijām 16:9) uz grīdas skatuves 

priekšā, kas ļauj prezentētājam sekot līdzi 

prezentācijai 

 

2.1.9.  Vēlama prezentācijas laika atskaite 

displejā uz grīdas 

 

2.1.10.  Prezentācijas vadības sistēma vismaz 

diviem datoriem vienmērīgai pārejai no 

vienas prezentācijas uz nākamo (kas ietver 

slaidu pārslēdzēju un nodrošina 

vienmērīgu pāreju no vienas prezentācijas 

uz nākamo, un kurš vienlaikus atbalsta 

vismaz divus datorus) 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

2.1.11.  Tribīnes mikrofonu komplekts (1 gab.): 

regulējams dažādos augstumos, stiprināts 

pie tribīnes 

 

2.1.12.  Galvas bezvadu mikrofons (2 gab.)  

2.1.13.  Bezvadu rokas mikrofons (3 gab.)  

2.1.14.  Apskaņošanas sistēma – stacionārie 

skaļruņi, pastiprinātāji, skaņas pults 

 

2.1.15.  Tehniskie resursi, lai nodrošinātu 

nepieciešamības gadījumā tiešsaistes 

prezentācijas vai video konferences 

vadīšanu 

 

2.1.16.  Tehniskais asistents visa pasākuma laikā 

(Pienākumi: Darbs ar skaņu sistēmu, 

prezentāciju sistēmu, prezentāciju ielāde 

un palaišana, tajā skaitā, ja runātājam ir 

sava ierīce, tās salāgošana ar prezentāciju 

sistēmu). Pretendents papildus norāda 

tehniskā asistenta valodas zināšanas 

(latviešu un angļu valodas zināšanas tiks 

uzskatītas par priekšrocību) 

 

2.1.17.  Sofas / krēsli (4-6 gab.) paneļdiskusijas 

dalībniekiem (skaits tiks precizēts 

programmas plānošanas gaitā) 

 

2.1.18.  Krēsli konferences dalībniekiem (650 gab) 

– tiks precizēts atkarībā no dalībnieku 

skaita 

 

2.1.19.  Skatuves gaismas un prožektori skatuves 

un runātāju izgaismošanai (prožektoru un 

skatuves gaismu skaits un vajadzība tiks 

precizēta, ja, zāles iekārtošanas procesā 

tiks konstatēta tāda nepieciešamība) 

 

2.1.20.  Gaismas operators (Pienākumi: nodrošināt 

skatuves gaismas (prožektoru) un zāles 

gaismas ķermeņu (LED 

lukturu/prožektoru) izvietošanu pirms 

pasākuma, kā arī pasākuma laikā pēc 

nepieciešamības mainīt to stiprumu vai 

gaismas leņķi).  

Pretendents norāda vai visa pasākuma 

laikā būs pieejams gaismas operators 

(tehniskais personāls) 

 

2.1.21.  Vēlama iespēja nodrošināt papildus 

gaismas (LED lukturi, prožektori) 

konferences telpā (Lielajā zālē) pēc 

nepieciešamības. Pretendents norāda 

pieejamo skaitu, izvietojumu, vadāmību 

(piem., vai tie ir inteliģentie prožektori, 

iespējama dimmēšana, krāsu maiņa) 

 

2.1.22.  Podests zālē tiešraižu nodrošināšanai  
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

(skaits, augstums, platums un novietojums 

tiks saskaņots ar tiešraižu nodrošinātāju) 

2.1.23.  Papildu fiksēts interneta pieslēgums 

vismaz 10Mbps tiešraižu nodrošināšanai 

(pieslēgta tiks viena iekārta)  

 

2.1.24.  Ja Konferences telpā (Lielā zāle) ir dienas 

apgaismojums (logi), pretendentam 

jānodrošina telpas aptumšošana, lai varētu 

izgaismot skatuvi. 

 

2.2. Tehniskajā specifikācijā 1.3. punktā minēto telpu aprīkojums (nepieciešams 

katrā telpā): 

2.2.1.  Tribīne: ne zemāka kā 1,10 m, uz kuras var 

novietot datoru vai monitoru, lai sekotu 

līdz prezentācijai 

 

2.2.2.  Mazais galdiņš (ne augstāks par 0,60 m, 

diametrs līdz 0,60 m) ūdens un suvenīru 

novietošanai 

 

2.2.3.  Krēsli konferences dalībniekiem (150-400 

gab – atkarībā no dalībnieku skaita) 

 

2.2.4.  Stacionārs datu projektors: izšķirtspēja ne 

mazāka kā 5000 ANSI lūmeni (1-2 gab.) 

un ekrāns (1-2 gab.): izmērs ne mazāks kā 

3,00 x 1,50 m (projektoru un ekrānu skaits 

atkarīgs no zāles izmēra, lai dalībniekiem 

ir ērta redzamība) Pretendents papildus 

norāda informāciju par aparatūras 

funkcionalitāti (piemēram, vai ekrāns ir 

motorizēts utt.) 

 

2.2.5.  Portatīvais dators prezentāciju 

nodrošināšanai - 2 gab. (katrs dators ar 

Windows operētājsistēmu, kas spēj parādīt 

Microsoft PowerPoint un PDF 

prezentācijas un nospēlēt 4k video (vismaz 

Office 2010 un Libre Office 2010)) 

 

2.2.6.  Fiksēts interneta pieslēgums (ne mazāks kā 

10 Mbps) katram prezentāciju datoram 

(datorā iespraužams kabelis – 

nepieciešamais kabeļu skaits: 2 gab.) 

 

2.2.7.  LCD monitors (vismaz 21 colla, 

prezentācijām 16:9) uz tribīnes, kas ļauj 

prezentētājam sekot līdzi prezentācijai un 

lasīt prezentācijas piezīmes 

 

2.2.8.  Prezentācijas vadības sistēma vismaz 

diviem datoriem vienmērīgai pārejai no 

vienas prezentācijas uz nākamo (kas ietver 

slaidu pārslēdzēju un nodrošina 

vienmērīgu pāreju no vienas prezentācijas 

uz nākamo, un kurš vienlaikus atbalsta 

vismaz divus datorus) 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

2.2.9.  Tribīnes mikrofonu komplekts (1 gab.): 

mikrofons regulējams dažādos augstumos, 

stiprināts pie tribīnes 

 

2.2.10.  Galvas bezvadu mikrofons (1 gab.)  

2.2.11.  Bezvadu rokas mikrofons (3 gab.)  

2.2.12.  Apskaņošanas sistēma – stacionārie 

skaļruņi, pastiprinātāji, skaņas pults 

 

2.2.13.  Tehniskie resursi, lai nodrošinātu 

nepieciešamības gadījumā tiešsaistes 

prezentācijas vai video konferences 

vadīšanu 

 

2.2.14.  Tehniskais asistents visa pasākuma laikā 

katrā tehniskās specifikācijas 1.3. punktā 

minētajā telpā 

(Pienākumi: Darbs ar skaņu sistēmu, 

prezentāciju sistēmu, prezentāciju ielāde 

un palaišana, tajā skaitā, ja runātājam ir 

sava ierīce, tās salāgošana ar prezentāciju 

sistēmu). Pretendents norāda piedāvātā 

tehniskā asistenta valodu prasmi (latviešu 

un angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas 

par priekšrocību) 

 

2.2.15.  Podests zālē tiešraižu nodrošināšanai 

(skaits, augstums, platums un novietojums 

tiek saskaņots ar tiešraižu nodrošinātāju) 

 

2.2.16.  Papildu fiksēts interneta pieslēgums 

vismaz 10 Mbps tiešraižu nodrošināšanai 

(pieslēgta tiks viena iekārta)  

 

2.3. Tehniskajā specifikācijā 1.4. punktā minēto telpu aprīkojums (nepieciešams 

katrā telpā): 

2.3.1.  Stacionārs datu projektors (1 gab.) ar 

izšķirtspēju ne mazāk kā 5000 ANSI 

lūmeni un ekrāns (1gab.) ar izmēru ne 

mazāk kā 2,00 x 1,20 m . 

Pretendents papildus norāda informāciju 

par aparatūras funkcionalitāti (piemēram, 

vai ekrāns ir motorizēts utt.) 

 

2.3.2.  Tāfele A1 formāta papīram, atbilstoši 

rakstāmie, atbilstošs papīrs 

 

2.3.3.  Mazais galdiņš (ne augstāks par 0,60 m, 

diametrs līdz 0,60 m), ūdens un suvenīru 

novietošanai 

 

2.3.4.  Klasē vai U veidā iekārtotajās telpās 

jānodrošina dalībnieku skaitam atbilstošs 

krēslu un galdu daudzums un tribīni 

(vismaz 1,10 m augstumā, uz kuras var 

novietot datoru, lai sekotu līdzi 

prezentācijai)  

 

2.3.5.  Elektrobarošanas pieslēgumvietas  
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma 

apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

(~220V), lai vienlaikus varētu pieslēgt 

vismaz 21 elektronisko ierīci 

2.3.6.  Visiem semināra dalībniekiem jānodrošina 

vienlaicīga piekļuve ar paroli aizsargātam 

WiFi internetam (vismaz 10 Mbps) 

Pretendents norāda pieejamā WiFi 

interneta ātrdarbību, ja WiFi vienlaicīgi 

pieslēgsies visi semināra dalībnieki. 

 

2.4. Telpas dalībnieku reģistrācijai un 

informatīvajai zonai: 

atbilstoša izmēra, lai spētu visa pasākuma 

norises laikā uzņemt visus pasākuma 

dalībniekus 

 Pretendents papildus norāda telpas 

dalībnieku reģistrācijai atrašanās vietu 

attiecībā pret Tehniskajā specifikācijā 

prasītām telpām (Tehniskās specifikācijas 

1.2.-1.4. punkti) 

 

2.4.1.  Dalībnieku reģistrācijai 5-8 galdi (katrs ne 

mazāks kā 60x120 cm), reģistrācijas 

galdiem jābūt pārklātiem ar vienkrāsainu 

galdautu (vienā tonī) un brunci (vēlams 

pasteļu tonī, piemēram, bēšs vai 

smilšukrāsas) 

 

2.4.2.  Informatīvajai zonai jāatrodas pie 

Tehniskajā specifikācijā 1.2. minētās telpas 

un tajā jābūt iespējai izvietot telpā 3-5 gab. 

CERT.LV sadarbības partneru 

informatīvos un reklāmas stendus (apm. 

3,0 m x 2,0 m katrs (augstums tiks 

precizēts atkarībā no pretendenta telpām)) 

 

2.4.3.  Informatīvajā zonā jābūt iespējai 

nodrošināt kafijas pauzes visiem pasākuma 

dalībniekiem 

 

2.4.4.  Vēlams tiešraides translācijai 

nepieciešamās aparatūras nodrošinājums 

no konferences telpas (Lielās zāles) – 

skaļruņi, LCD monitors vismaz 65 collas, 

iespēja novietot vismaz 1,8 – 2,00 m 

augstumā. 

 

 

3. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana 

 

Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā 

pakalpojuma apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

3.1. Ēdināšanas telpas atrašanās vieta 

atrodas konferences norises ēkā, bet ir 

no konferences telpām nodalīta (piem., 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā 

pakalpojuma apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

vestibils)  

Pretendents papildus norāda 

ēdināšanas telpas atrašanās vietu 

attiecībā pret Tehniskajā specifikācijā 

prasītām telpām (1.2.-1.4. punkti) 

3.2. Visā pasākuma laikā dalībniekiem 

jānodrošina negāzēts ūdens un glāzes 

(var būt vienreiz lietojamās) 

 

3.3. Jānodrošina ūdens runātājiem: 0,3 ml 

negāzēta ūdens pudeles, stikla glāzes 

(skaits tiks precizēts, saskaņojot 

programmu) 

 

3.4. Konferences dalībnieku vajadzībām 

jānodrošina vismaz 35 stāvgaldi 

(augstums ne mazāks kā 1,10 m, 

diametrs ne mazāks kā 0,55 m), ar 

vienkrāsainiem melniem un baltiem 

galdautiem (vēlams Spandex materiāla 

galdautiem) 

 

3.5. Ēdināšanas pakalpojuma apmērs: 

4 kafijas pauzes pie stāvgaldiem: 

2.10.2019. plkst. 8:30-9:30 200 

personām  

2.10.2019. plkst. 13:00-14:00 450 

personām 

2.10.2019. plkst. 15:30-16:00 650 

personām 

3.10.2019. plkst. 9:00-10:00 650 

personām 

3.10.2019. plkst. 11:30-12:00 650 

personām 

Katrā pauzē: 

- kafija ne mazāk kā 150ml vienai 

personai,  

- tēja ne mazāk kā 150ml vienai 

personai,  

- cukurs, kafijas krējums ne mazāk 

kā 10g vienai personai, 

- konditorejas izstrādājumi, 

piemēram, cepumi ne mazāk kā 

100g vienai personai, 

- 3-5 uzkodu (sāļais un saldais 

proporcijā 2:3) veidi vienai personai. 

Ēdienkarti nodrošina atbilstoši 

sezonālajiem produktiem un 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina 

atbilstoši zaļā iepirkuma prasībām 

 

3.6. 2 pusdienas un pie stāvgaldiem: 

2.10.2019. plkst. 13:00-14:00 200 

personām 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā 

pakalpojuma apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

3.10.2019. plkst. 13:30-14:30 650 

personām 

- bufetes formātā,  

- trīs ēdienu piedāvājums: 3 veidu 

aukstās uzkodas vai salāti (ne mazāk 

kā 150 g vienai personai), 

pamatēdiens (gaļa, zivs un  veģetārā 

opcija, un piedevas ne mazāk kā 

150g vienai personai), 2 veidu 

saldais / deserts) ne mazāk kā viens 

katrai personai, 

- tēja un kafija (150 ml vienai 

personai), piens un cukurs (10 g 

vienai personai). 

Ēdienkarti nodrošina atbilstoši 

sezonālajiem produktiem un 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina 

atbilstoši zaļā iepirkuma prasībām 

3.7. 1 saviesīgās vakariņas (2.10. plkst. 

17:30-20:00) 650 personām pie 

stāvgaldiem: 

- 10 uzkodu (aukstās, sāļās) veidi 

vienai personai,  

- 2 salātu veidi (ne mazāk kā 150 g 

vienai personai), 

- 2 veidu saldais / deserti ne mazāk 

viens katrai personai, 

- atspirdzinoši dzērieni, tēja un 

kafija (300 ml vienai personai), 

piens un cukurs (20 g vienai 

personai) 

Ēdienkarti nodrošina atbilstoši 

sezonālajiem produktiem un 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina 

atbilstoši zaļā iepirkuma prasībām 

 

3.8. Papildu prasības: kafijas un pusdienu 

pauzēs, kā arī saviesīgo vakariņu laikā 

jānodrošina klusināta melodiska fona 

mūzika (iepriekš tiek saskaņota ar 

organizatoriem) 

 

3.9. Ēdināšanas pakalpojuma dažādība 

Pretendents iesniedzot pasākumam 

plānoto ēdienkarti norāda 

piedāvājumu veģetāriešiem, vegāniem, 

cilvēkiem ar bezglutēna diētu 

 

 

4. Naktsmītne un saistītie pakalpojumi lektoriem 

Pasūtītājs patur iespējas pakalpojumu izmantot daļēji vai neizmantot vispār. 
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Nr.p.k. Pasūtītājam nepieciešamā 

pakalpojuma apraksts 

Pretendenta piedāvājuma apraksts 

4.1. Naktsmītnes vieta ne vairāk kā 10 

min. kājām no konferences norises 

vietas  

Pretendents norāda Naktsmītnes 

attālumu saskaņā ar googlemap 

attāluma mērītāju, norādot 

izdevīgākā/ātrākā gājēja maršrutu. 

 

4.2. Naktsmītne vienai personai 1 vai 2-

vietīgā vismaz 3*** vai līdzvērtīgā 

numurā 

 

4.3. Brokastu nodrošināšana   

4.4. Nepieciešamības gadījumā tiek 

nodrošināts transfēra pakalpojums 

(no/uz lidostu/ autoostu) 

 

4.5. Nepieciešamības gadījumā tiek 

nodrošināta autostāvvieta 

 

4.6. Naktsmītnes nodrošināšana 25 

lektoriem uz laiku vismaz 3 naktis 

(personu un nakšu skaits var 

mainīties programmas 

sagatavošanas procesā) 

 

 

Pasūtītāja vārdā: 

 

 

_______________________________ 

LU MII direktore, I. Opmane 

Piegādātāja vārdā: 

 

 

________________________________ 
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2. PIELIKUMS 

 

CENU PIEDĀVĀJUMS 

 

1. Cenas jānorāda saskaņā ar šī pielikuma 3.punktā sniegto formātu. 

2. Cenas jānorāda, ieskaitot visus ar piedāvātās preces piegādi saistītos izdevumus. 

3. Cenu formāts: 

Mūsu piedāvājums ir: 

Nr. Nosaukums Vienības  

cena bez  

PVN (EUR) 

Skaits, 

Gab. 

Kopā cena  

pakalpojumam 

 bez PVN 

(EUR) 

1. Telpu noma  1  

2. Ēdināšanas pakalpojums  1  

3. Tehniskās aparatūras 

nodrošinājums 
 1  

 

4. 

Naktsmītnes nodrošināšana * (25 

cilvēkiem 3 naktīm) 
 

75 
 

   Kopā 

(EUR): 

 

 

Kopējā cena (bez PVN) ………………………………………………EUR (summa vārdiem)  

Pretendents pasūtītājam informatīvos nolūkos iesniedz ēdināšanas pakalpojuma cenu 1 (vienai) personai (bez PVN) 

un šī informācija nepieciešamības gadījumā tiks izmantota, veicot pārrēķinu atbilstoši konferencē reģistrēto 

dalībnieku skaitam : 

Nr. p.k. Nosaukums Cena, bez PVN (EUR) 

1. Kafijas pauzes izmaksas 1 (vienai) personai  

2. Pusdienu izmaksas 1 (vienai) personai  

3. Vakariņas izmaksas 1 (vienai) personai  

 

* Pretendents kā 1 vienības cenu norāda cenu 1 cilvēkam 1 naktij. Pakalpojums tiks izmantots atbilstoši lektoru 

pieprasījumam un Pasūtītājs izvērtēs šī pakalpojuma izmantošanas nepieciešamību 

 

 

Pasūtītāja vārdā: 

 

 

_______________________________ 

LU MII direktore, I. Opmane 

Piegādātāja vārdā: 

 

 

________________________________ 
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3.PIELIKUMS 

 

 

Rīgā,                                                                                       2019.gada ___. _____ 

 

 

 

 

Nodošanas – pieņemšanas akts 

par 2019. gada ___. ____________ līguma Nr. 3-28i/____-2019 izpildi 

 

 

 

PASŪTĪTĀJA pārstāvis Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 

direktore Ināra Opmane un  

PIEGĀDĀTĀJA ______________________________, ar šo nodošanas-pieņemšanas aktu 

apstiprinām, ka 2019. gada ___. _____________ līguma Nr. 3-28i/____-2019 (turpmāk tekstā - 

līguma) ietvaros PIEGĀDĀTĀJS ir nodrošinājis konferences “Kiberšahs 2019” norisi atbilstoši 

līgumā izvirzītajām prasībām un paredzētajā termiņā. 

 

Ar šo aktu tiek apliecināts, ka pakalpojums ir nodrošināts par kopējo līguma summu EUR -------

,-- (summa vārdiem), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Pasūtītāja vārdā: 

 

_____________ 

 I.Opmane 

 

 

 

 

Piegādātāja vārdā: 

 

_____________ 

 

 


