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Pasūtītāja līguma Nr.___________ 
Izpildītāja Nr.  

LĪGUMS  
PAR VIESNĪCAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU 

Rīga,  2016.gada 6.maijs 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Albert Management”, reģistrācijas Nr.40103223291, juridiskā 
adrese Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes locekles Natalijas 
Jegorenkovas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, 

un 
LU Matemātikas un informātikas institūts, vienotais reģistrācijas Nr.90002111761, juridiskā adrese: 

Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, tā direktora Riharda Baloža-Boluža personā, kurš rīkojas uz nolikuma 
pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no otras puses,  

Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā saukti – Puses, pamatojoties Publisko iepirkumu likuma 8.2 
panta sešpadsmitās daļas iepirkumam „Par viesnīcas pakalpojuma sniegšanu”, (identifikācijas numurs LU MII 
2016/04-B) noslēdz šo līgumu “Līgums par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu”, turpmāk tekstā – Līgums, par 
sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pasākuma “TF-CSIRT Meeting” ietvaros sniegt Pasūtītājam 

sekojošus pakalpojumus: 
1.1.1. konferenču telpu noma laika posmā no 12.05. līdz 13.05.2016 no plkst.09:00–18:00 (tehniskās 

prasības un aprīkojums saskaņā ar līguma Pielikumu Nr.1); 
1.1.2. ēdināšanas pakalpojumus konferences dalībniekiem 12.05.2016 divas kafijas pauzes: vienu no 

plkst. 10:30-11:00, otru no plkst. 15:00-15:30 un pusdienas no plkst 12:00-13:00 un 13.05.2016 
vienu kafijas pauzi no plkst. 11:00-11:30 un pusdienas no plkst 13:00-14:00 (ēdienreizes un laiks 
atbilstoši līguma Pielikumam Nr.2, ēdienkarte atbilstoši Pielikumam Nr.2a); 

2. Norēķinu kārtība 
2.1. Samaksa par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem tiek noteikta EUR 5285.12 (pieci tūkstoši divi simti 

astoņdesmit pieci eiro, 12 centi), kam pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošo likmi. 

2.2. Samaksu par pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas 
- nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga izpildītāja rēķina saņemšanas. 

3. Pušu tiesības un pienākumi 
3.1. Pasūtītājam ir pienākums nebojāt konferenču telpu aprīkojumu un mēbeles un ekspluatēt konferenču telpu 

aprīkojumu atbilstoši tā funkcionālajai nozīmei. 
3.2. Pasūtītājs, iepriekš saskaņojot konkrētu laiku ar Izpildītāju, ir tiesīgs savlaicīgi izvietot konferenču telpās 

norisei nepieciešamos informatīvos un noformējuma materiālus, norādes, aparatūru un citas lietas un 
testēt norisei paredzēto aprīkojumu.  

3.3. Izpildītājs ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam kvalitatīvu Līguma Pielikumā Nr.1 
noteikto aprīkojumu un saņem no Pasūtītāja kvalitatīvu Līguma Pielikumā Nr.1 noteikto aprīkojumu, kas 
pēc noteiktā nomas perioda (Līguma 1.1.1.apakšpunkts) un Pakalpojuma saņemšanas nodots atpakaļ 
Izpildītājam. 

3.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas izvērtē Izpildītāja 
sniegto Pakalpojumu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Izpildītāja Līguma saistību izpildi vai 
iesniedz motivētus iebildumus vai pretenziju. 

3.5. Motivētu iebildumu vai pretenzijas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par attiecīgu 
sniegto Pakalpojumu maksas samazināšanu, noslēdzot par to rakstveida vienošanos. 

3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiskas Izpildītāja dokumentāli pamatotas pretenzijas 
saņemšanas brīža apņemas izvērtēt iesniegto pretenziju un ja pierādās, ka Pasūtītāja un /vai tā darbinieku 
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vainas vai rupjas neuzmanības dēļ Izpildītājam ir radušies tieši zaudējumi, noslēdz par to rakstveida 
vienošanos kompensēt, aprēķinot radušos tiešo bojājumu novēršanas izmaksas. 

3.7. Izpildītājs konferenču telpu nomas laikā apņemas netraucēt Pasūtītājam lietot konferenču telpas un tajās 
esošo aprīkojumu, ja tas tiek ekspluatēts atbilstoši to paredzamajām funkcijām un Līguma noteikumiem. 

3.8. Izpildītājs apņemas līgumā noteiktā laikā nodrošināt Pasūtītājam visus Līguma Pielikumā Nr.1, Pielikumā 
Nr.2 un Pielikumā Nr.3 minētos pakalpojumus. 

3.9. Izpildītājs nodrošina konferenču telpas labā tehniskā un sanitārā stāvoklī, vienlaicīgi, nodrošinot 
ugunsdrošību un aizsardzības signalizācijas sistēmu. 

3.10. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 2.2.punktā noteikto pakalpojumu samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā 
līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % 
apmērā no kavētās maksājuma summas. Veiktā samaksa Pasūtītājam vispirms ieskaitāma līgumsoda 
apmaksai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pārējo ar Līgumu uzņemto vai no tā izrietošo 
saistību izpildes. 

3.11. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumus atbilstoši Līgumā noteiktajam, Izpildītājs maksā līgumsodu 
atbilstoši Līgumā 3.4.apakšpunktā noteiktajam, summu atrēķinot no noteiktās pakalpojumu maksas. 

4. Citi noteikumi 
4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

Puses var izbeigt Līgumu savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
4.2. Jebkādi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiskā veidā 

un tos paraksta abas Puses. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu.  

4.3. Līguma izpildē Izpildītāju pārstāv .......................................... 
4.4. Līguma izpildē Pasūtītāju pārstāv ............................................ 
4.5. Visus strīdus šā līguma sakarā, kurus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas 

tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, ar vienādu juridisko 

spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. 
4.7. Līgumam ir pievienoti Pielikums Nr.1 “Vienošanās par konferenču telpu nomu" uz 2 (divām) lapām, 

Pielikums Nr.2 un 2a “Vienošanās par ēdināšanas pakalpojumiem” uz 2 (divām) lapām, kas ir tā 
neatņemamas sastāvdaļas. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti  
IZPILDĪTĀJS: 
 
SIA “Albert Management”  Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010 
Reģ. Nr. 40103223291 
PVN reģ. Nr.LV40103223291 
Norēķinu konts:   
Swedbanka AB Latvijas filiāle 
Kods: HABALV22 
  
___________________________ 
N.Jegorenkova 
 

PASŪTĪTĀJS :  
LU Matemātikas un informātikas institūts Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
PVN nr. LV90002111761 
Norēķinu konts:   
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
 
 
 
___________________ 
R.Balodis-Bolužs 
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Pielikums Nr.1  
pie līguma par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu  

  
 
Rīgā, 2016.gada 6.maijs 

 
VIENOŠANĀS PAR KONFERENČU TELPU NOMU 

 
 

Nr.p.k. PAKALPOJUMS PAKALPOJUMA APRAKSTS 
SUMMA KOPĀ 

PAR 
PAKALPOJUMU 

Pakalpojumu sniegšanas vieta  
(viesnīcas nosaukums) Albert Hotel, Dzirnavu iela 33, Rīga 

1. Konferenču telpu noma  
(nosaukums, personu skaits, datumi, cena 
dienā, ieskaitot PVN) 

Zāle – viss 11.stāvs: 
dienu skaits - 2 
 datums – 12.05.16 
      laiks – 09:00 – 18:00  datums – 13.05.16. 
      laiks – 09:00 – 18:00 

cena – EUR 620,00 / dienā 
summa – EUR 1240,00 
 
Lielā zāle: 
personu skaits - 110 
iekārtojums – klase (sēdvietas pie galda) 
 datums – 12.05.16 
      laiks – 09:00 – 18:00  datums – 13.05.16. 
      laiks – 09:00 – 18:00 

 
Pārrunu telpa: 
personu skaits - 10, 
iekārtojums – U veida 
 datums – 12.05.16 
      laiks – 09:00 – 18:00  datums – 13.05.16. 
      laiks – 09:00 – 18:00 

EUR 1240,00 

2. Standarta tehniskais aprīkojums Zālē (pie garderobes): 
Reģistrācijas galds (2 gab.) 
WiFi  
 
Lielajā zālē: 
Prezentāciju dators, 
Projektors, 
Ekrāns, 
Flipchart tāfele + marķieri, 
Piezīmju papīrs + pildspalvas, 
Pagarinātāji (110 personām), 
Skaņas sistēma, 
WiFi  
 
Pārrunu telpā: 
Prezentāciju dators, 
Projektors, 

iekļauts telpu 
nomas cenā 
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Nr.p.k. PAKALPOJUMS PAKALPOJUMA APRAKSTS 
SUMMA KOPĀ 

PAR 
PAKALPOJUMU 

Ekrāns, 
Flipchart tāfele + marķieri, 
Piezīmju papīrs + pildspalvas, 
Pagarinātāji (10 personām), 
Skaņas sistēma, 
WiFi 
Videokonferences aprīkojums 
 
Tehniskais darbinieks pieejams visa 
pasākuma laikā. 

3. Papildu tehniskais aprīkojums Lielajā zālē: 
Radio mikrofons – 1 gab. 
Rokas mikrofons – 1 gab. 
 datums – 12.05.16 
      laiks – 09:00 – 18:00  datums – 13.05.16. 
      laiks – 09:00 – 18:00 

cena – EUR 20,00 / gab. 

EUR 40,00 

Kopējā summa par konferenču telpu nomu, ieskaitot 21 % PVN EUR 1280,00 
Summa vārdiem: viens tūkstotis divi simti astoņdesmit eiro un 00 eiro centi 

 
 
 
 
 
 

IZPILDĪTĀJS: 
 
SIA “Albert Management”  Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010 
Reģ. Nr. 40103223291 
PVN reģ. Nr.LV40103223291 
Norēķinu konts  
Swedbanka AB Latvijas filiāle 
Kods: HABALV22 
  
 
___________________________ 
N.Jegorenkova 
 

PASŪTĪTĀJS :  
LU Matemātikas un informātikas institūts Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
PVN nr. LV90002111761 
Norēķinu konts  
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
 
 
 
 
___________________ 
R.Balodis-Bolužs 
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Pielikums Nr.2  
pie līguma par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu  

  
Rīgā, 2016.gada 6.maijs 

 
VIENOŠANĀS PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM 

 
Nr.p.k. PAKALPOJUMS PAKALPOJUMA APRAKSTS 

SUMMA KOPĀ 
PAR 

PAKALPOJUMU 
Pakalpojumu sniegšanas vieta  
(viesnīcas nosaukums) Albert Hotel, Dzirnavu iela 33, Rīga 

1. Ēdināšanas (restorāna) pakalpojumi  
(veids, datumi, personu skaits, cena (vienai 
ēdienreizei vienai personai, ieskaitot PVN)) 

Pusdienas: personu skaits - 110 
ēdienreižu skaits – 2  datums – 12.05.16 

      laiks – 12:00-13:00  datums – 13.05.16. 
      laiks – 13:00-14:00 

cena – EUR 16,50  
summa – EUR 3630,00 
 
Kafijas pauzes: personu skaits - 110 
ēdienreižu skaits - 3  datums - 12.05.16. 
         laiks – 10:30-11:00 
         laiks – 15:00-15:30  datums - 13.05.16  
         laiks – 11:00-11:30 
cena – EUR 4,50  
summa – EUR 1485,00 

EUR 5115,00 

Kopējā summa par konferenču telpu nomu, ieskaitot 21 % PVN EUR 5115,00 
Summa vārdiem: pieci tūkstoši viens simts piecpadsmit eiro un 00 eiro centi 

 
 
 
 
IZPILDĪTĀJS: 
 
SIA “Albert Management”  Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010 
Reģ. Nr. 40103223291 
PVN reģ. Nr.LV40103223291 
Norēķinu konts:   
Swedbanka AB Latvijas filiāle 
Kods: HABALV22 
  
 
___________________________ 
N.Jegorenkova 
 

PASŪTĪTĀJS :  
LU Matemātikas un informātikas institūts Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
PVN nr. LV90002111761 
Norēķinu konts:   
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
 
 
 
 
___________________ 
R.Balodis-Bolužs 

 
 

 
 
 
 
 



6 

Pielikums Nr.2a  
pie līguma par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu 

 
 

Ēdienkartes 
 
 
Nr. 
p.k. 

Ēdienreize un 
laiks Ēdienkarte Cena vienai personai 

EUR (ar PVN 21%)  
12.05.2016. 
1. Kafijas pauze  

pl.10:30-11:00 
Ūdens, kafija, tēja, cukurs, piens 
Sāļā smalkmaizīte ar kūpinātu šķiņķi, tomātiem un zaļumiem 
Saldā smalkmaizīte ar zemenēm un drumstalām 

EUR 4,50 
2. Pusdienas 

Pl.12:00-13:00 
Zupa:  Spinātu zupa ar grauzdiņiem (EUR 2,00, 200 ml) 
 Salāti:  Marinētu biešu salāti ar fetas sieru un valriekstiem (EUR 2,00, 

100 gr)  Aizdari — svaiga bazilika pesto un pašgatavota balzametiķa 
mērce (tiek pasniegti atsevišķi) (EUR 0,50) 

 Karstie ēdieni:  Cepti atkauloti vistu stilbi, pasniegti ar sēņu mērci (EUR 3,00, 
150gr)  Tvaicēta mencas fileja, pasniegta ar krēmīgu safrāna mērci 
(EUR 3,50, 150 gr) 

 Piedevas:  Vārīti un cepti jaunie kartupeļi ar ķiploku sviestu un 
svaigajiem pētersīļiem (EUR 2,00, 100 gr)  Basmati rīsi ar dārzeņiem (EUR 1,50, 100 gr) 

 Deserts:  Rabarberu kūka (EUR 2,00, 100 gr) 
 Ūdens, kafija vai tēja (iekļauti cenā) 

EUR 16,50 

3. Kafijas pauze  
pl.15:00-15:30 

Ūdens, kafija, tēja, cukurs, piens 
Svaigo augļu plate (100 gr): ananāsi, āboli, bumbieri, kivi, ogas, 
apelsīni 

EUR 4,50 
13.05.2016. 
4. Kafijas pauze  

pl.11:00-11:30 
Ūdens, kafija, tēja, cukurs, piens 
Cepumu izlase (30 gr) 
Šokolādes konfektes (40 gr) 

EUR 4,50 
5. Pusdienas 

Pl.13:00-14:00 
Zupa:  Tomātu krēmzupa (EUR 1,50, 200 ml) 
 Salāti:  Jauktie lapu salāti ar kūpinātu vistu gaļu, marinētiem 

šampinjoniem un gurķiem un mārrutku mērci (EUR 1,50, 100 
gr)  Aizdari — svaiga bazilika pesto un pašgatavota balzametiķa 
mērce (tiek pasniegti atsevišķi) (EUR 0,50) 

 Karstie ēdieni:  Vistas fileja, pasniegta ar tomātu, un paprikas mērci un 
svaigajiem garšaugiem (EUR 3,00, 150 gr)  Nīlas asaris čili terijaki glazūrā, pasniegts ar biskas mērci 
(EUR 3,50, 150 gr) 

 Piedevas:  Sviestā cepti jaunie kartupeļi, pasniegti ar garšvielām un 
svaigi kapātiem pētersīļiem (EUR 1,50, 100 gr)  Penne ar tomātu mērci, svaigo baziliku un parmezāna sieru 
(EUR 1,00, 100 gr)  Grilēti dārzeņi, pasniegti ar vīna čili mērci (EUR 1,50, 100 gr) 

 

EUR 16,50 
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Nr. 
p.k. 

Ēdienreize un 
laiks Ēdienkarte Cena vienai personai 

EUR (ar PVN 21%)  
Deserti:  Ābolu kūka ar svaigajām zemenēm (EUR 1,50, 70 gr)  Melnās šokolādes uzpūtenis ar ķiršu mērci (EUR 1,00, 20 gr) 
 Ūdens, kafija vai tēja (iekļauti cenā) 

  
 
 
 
 

IZPILDĪTĀJS: 
 
SIA “Albert Management”  Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010 
Reģ. Nr. 40103223291 
PVN reģ. Nr.LV40103223291 
Norēķinu konts  
Swedbanka AB Latvijas filiāle 
Kods: HABALV22 
  
 
___________________________ 
N.Jegorenkova 

PASŪTĪTĀJS :  
LU Matemātikas un informātikas institūts Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
PVN nr. LV90002111761 
Norēķinu konts:   
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
 
 
 
 
___________________ 
R.Balodis-Bolužs 

 


