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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – LUMII 2019/06. 

1.2. Iepirkuma procedūras veids – konkursa procedūra ar sarunām saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 2017.gada 28.februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.107 2.3.sadaļu. 
 

1.3. Informācija par pasūtītāju 

1.3.1. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (turpmāk – LUMII ); adrese 

– Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 vien. reģ. Nr. 90002111761. 

1.3.2. Komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas sekretāre 

Daina Briede, tālr.29246932, e-pasts iepirkumi@lumii.lv un CERT.LV Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja Līga Besere, tālr. 67085866, e-pasts: liga.besere@cert.lv. 

1.3.3. Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē ar LUMII direktora rīkojumu apstiprināta 

iepirkuma komisija (turpmāk – komisija). 

1.3.4. Informācijas apmaiņa starp Komisiju un ieinteresēto personu, un kandidātu notiek pa 

pastu, faksu, elektroniski, nolikumā norādītajā kārtībā. Visi paskaidrojumu pieprasījumi 

un atbildes uz Komisijas pieprasījumiem iesniedzami rakstiskā veidā pa faksu (fakss 

+371-67820153), pastu vai elektroniski. Elektroniski veiktā saziņa uzskatāma par oficiālu 

saraksti, ja tā veikta, izmantojot elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu 

likuma prasībām. 

 

1.4. Iepirkums tiek veikts divās kārtās: 

1.4.1. 1.kārta – pieteikumu iesniegšana kandidātu atlasei; 

1.4.2. 2.kārta – sākotnējo piedāvājumu iesniegšana un sarunu veikšana ar pretendentiem. 

1.4.3. Kandidāts – piegādātājs, kurš piedalās iepirkumā līdz sākotnējā piedāvājuma 

iesniegšanai. 

1.4.4. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis sākotnējo piedāvājumu. 

1.4.5. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par pieteikuma un piedāvājuma 

sagatavošanas un iesniegšanas izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

1.4.6. Par jebkuru piedāvājuma informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

1.4.7. Gatavojot dokumentus, jāņem vērā, ka pasūtījuma realizācijā būs jāievēro Autortiesību 

likums, Reklāmas likums un citi spēkā esošie normatīvie akti 

 

1.5. Nolikuma saņemšanas kārtība 

1.5.1. Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams LU MII publiskā tīmekļa mājaslapas 

adresē http://www.lumii.lv/resource/show/55 un Elektronisko iepirkumu sistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā 

Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.  

1.5.2. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju, 

skatīt adresē 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 

1.5.3. Ieinteresētās personas ar Nolikumu personīgi LU MII telpās var iepazīties un/vai to 

saņemt darba dienās no 2019. gada 30. augusta no plkst.14:00 līdz 16:00 līdz 2019. gada 

23. septembrim plkst.11:00 Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV–1459, Latvijā, 226. vai 202. 

kabinetā, tel. + 371 67229213. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas 

www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot šī Iepirkuma dokumentu sadaļā ievietotās formas. 

1.6.2. Visi piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 23. septembrim plkst.11:00. Pēc šī termiņa 

piedāvājumi netiks pieņemti.  

1.6.3. Iesniegto piedāvājumu Kandidāts var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.4. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegti 

piedāvājumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.5. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā 2019. gada 23. septembrī pēc plkst.11:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas 

procesam Kandidāti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā. 

1.6.6. Ja kandidāts pieteikuma datu aizsardzībai izmantojis pieteikuma šifrēšanu, kandidātam 

ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām 

iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai 

vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam kandidātam. 

1.6.7. Piedāvājumu pārbaudi komisija veic slēgtās sēdēs. 

1.7. Kandidātu piedalīšanās ierobežojumi 

Piedāvājumu var iesniegt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumu, un kura iesniegusi iepirkuma 

procedūras piedāvājumu atbilstoši 1.6.punkta prasībām. 

1.8. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

1.8.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 

vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 

(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

1.8.2. Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji vai Kandidāts ar informāciju apmainās Publisko 

iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas 

līdzekļus, t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai; 

1.8.3. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētās 

personas, kas reģistrējušās Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Nolikuma saņēmēji, saņem 

uz savām norādītājām e-pasta adresēm. 

2. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir CERT.LV informatīvi izglītojošās kampaņas 

“Kiberdrošība darbavietā” radošā risinājuma izstrāde, publicitāte, realizācija, 

mediju plānojums un izvietojums (turpmāk – Kampaņa) saskaņā ar vispārējo 

tehnisko specifikāciju Nolikuma 4.pielikumā. 

 

Nosaukums CPV kods 

Reklāmas kampaņu pakalpojumi 79341400-0 

Pētniecības un izstrādes pakalpojumi par drošību un aizsardzības 

materiāliem 
73400000-6 

 

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks – līdz 3 (trīs) mēnešiem;  
2.3. Plānotā līgumcena –55 000 eiro (bez PVN). 
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3. PIEDĀVĀJUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS 

 

3.1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma variantiem 

3.1.1. Kandidāts drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

 

3.2. Vispārīgās prasības piedāvājuma noformējumam 

3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Kandidāta izvēles iespējas: 

3.2.1.1.  izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā 

ievietotās formas; 

3.2.1.2.  elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās 

vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā 

gadījumā kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām 

un formu paraugiem); 

3.2.1.3.  elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus 

e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un 

aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Kandidāts ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 

dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

3.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, Kandidāts ievēro, ka piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office programmatūru lasāmā formātā. 

3.2.3. Ja piedāvājumu paraksta Kandidāta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno 

paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā 

apliecināta pilnvarojuma kopija.  

3.2.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt 

iesniegti citā valodā ar pievienotu Kandidāta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

Pretējā gadījumā Iepirkumu komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai 

kvalifikācijas dokuments nav iesniegts. 

3.2.5. Ja kandidāta iesniegtais dokuments citā valodā pārsniedz 3 (trīs) lappuses, var tikt 

pievienots tikai tā kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par 

tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta 

daļām, norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas. 

3.2.6. Apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 

22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā”. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

3.2.7. Ja Kandidāts iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 

juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā 

minētā normatīvā akta prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 

kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu vai 

iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

3.2.8. Iesniedzot piedāvājumu, Kandidāts pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 

formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā 

iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

3.2.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja kandidāts piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja 

īpašumā. 

3.2.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Kandidātam noteiktajā 
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laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz 

derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

 

 

3.3. Kandidāta atlases dokumenti 

3.3.1. Personas ar kandidāta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma 

1.pielikums); 

3.3.2. Informācija par kandidāta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.6.1.punkta prasībām (Nolikuma 

2.pielikums), norādot attiecīgās kampaņas un to pasūtītājus, pievienojot konkrētā 

pasūtītāja parakstītu pozitīvu atsauksmi par katru norādīto kampaņu; 

3.3.3. Informācija par kandidāta piedāvātā personāla (projekta vadītājs, radošais direktors-

stratēģis, režisors, digitālā risinājuma izstrādātājs, sabiedrisko attiecību speciālists) 

pieredzi (Nolikuma 3.pielikums), norādot attiecīgās kampaņas un to pasūtītājus, 

kampaņas īstenošanas gadu, kas sniegtu pietiekamu informāciju par Nolikuma 3.6.2.-

3.6.6.punktu prasību izpildi, pievienojot attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu CV (ar 

iekļautām realizētajām kampaņām), kā arī pašu personu apliecinājumus, ka gadījumā, ja 

kandidātam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tie piedalīsies līguma izpildē. 

3.3.4. Pasūtītājs izslēdz kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 pantā noteiktajos gadījumos. Izslēgšanas noteikumi attiecas arī uz piegādātāju 

apvienību, personālsabiedrību, tās biedriem, kā arī kandidāta norādīto personu, uz kuras 

iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Kandidātu 

izslēgšanas gadījumu pārbaudi komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

42.pantā un 43.panta otrajā daļā noteiktajai kārtībai.  

3.3.5. Ārvalstu Kandidātiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka Kandidātam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt 

iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šāda apliecinājuma izsniegšanu 

paredz. 

3.3.6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziņa par 

Kandidāta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības. Ja tiek iesniegta pilnvara, pilnvarai 

pievieno pilnvaras devēja pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu dokumentu.  

3.3.7. Ja Kandidāts ir personu apvienība vai personālsabiedrība, iesniedzamajiem dokumentiem 

ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un 

atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, kuru parakstījušas visu personu 

apvienības dalībnieku paraksttiesīgās personas un kas pilnvaro galveno dalībnieku 

pārstāvēt apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. 

Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās apvienībā, 

kā arī jānorāda katra apvienības dalībnieka veicamo pienākumu apjoms un atbildība, 

atbildības robežas. 

3.3.8. Ja Kandidāts ir personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumam jāpievieno 

3.5.5. apakšpunktā (ārvalstu Kandidātiem – arī 3.5.4. apakšpunktā) norādītie dokumenti 

par katru šīs apvienības dalībnieku. 

3.3.9. Ja Kandidāts ir personu apvienība vai personālsabiedrība, kā arī, ja piedāvājumā 

Kandidāts norāda personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām, piedāvājumam jāpievieno pielikuma Nr. 1 (“Pieteikuma forma”) 5. punktā 

norādītais apliecinājums par katru šīs apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku vai 

personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās. 

3.3.10. Ja Kandidāts paredzējis piesaistīt apakšuzņēmēju, kura izpildāmo līguma daļu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma vērtības, piedāvājumam 
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jāpievieno pielikuma Nr. 1 (“Pieteikuma forma”) 4. punktā norādītais apliecinājums par 

attiecīgo apakšuzņēmēju. 

3.3.11. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām, tas 

iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju 

apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru 

tās dalībnieku. 

3.3.12. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 

kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija 

ir pareiza. 

3.3.13. Ja Kandidāts, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai Kandidātu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas 

apliecina Kandidāta atbilstību Kandidātu atlases prasībām. 

3.3.14. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa un prasības tās aizpildīšanai 

un iesniegšanai pieejamas Eiropas Komisijas mājaslapā interneta vietnē 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fīiter?lamr=lvL . 

3.4. Kandidāta tehniskās un profesionālās spējas (to apliecinājums): 

3.4.1.  Kandidāts iepriekšējo trīs (2016., 2017., 2018.un vēlāk) gadu laikā ir realizējis ne mazāk 

kā 2 (divas) kampaņas, kas vienlaikus iekļauj šādus elementus: videoklips, digitālais 

risinājums un kampaņas publicitātes nodrošinājums; 

3.4.2.  Informācija par kandidāta piedāvāto projekta vadītāju, kurš tiks piesaistīts līguma izpildē 

un iepriekšējo trīs (2016., 2017., 2018. un vēlāk) gadu laikā ir vadījis vismaz divas 

kampaņas, kas iekļauj šādus elementus: videoklips, digitālais risinājums un kampaņas 

publicitātes nodrošinājums; 

3.4.3. Informācija par kandidāta piedāvāto radošo direktoru-stratēģi, kurš tiks piesaistīts līguma 

izpildē un iepriekšējo trīs (2016., 2017., 2018. un vēlāk) gadu laikā ir veidojis vismaz 

divu kampaņu radošos risinājumus, nodrošinot kampaņas stratēģijas izveidi, kas iekļauj 

šādus elementus: videoklips un digitālais risinājums; 

3.4.4. Informācija par kandidāta piedāvāto režisoru, kurš tiks piesaistīts līguma izpildē un 

iepriekšējo trīs (2016., 2017., 2018. un vēlāk) gadu laikā ir realizējis vismaz divu  

kampaņu video klipu izstrādi; 

3.4.5. Informācija par kandidāta piedāvāto digitālo risinājumu izstrādātāju, kurš tiks piesaistīts 

līguma izpildē un iepriekšējo trīs (2016., 2017., 2018. un vēlāk) gadu laikā ir realizējis 

vismaz divu dažādu kampaņu digitālos risinājumus; 

3.4.6. Informācija par kandidāta piedāvāto sabiedrisko attiecību speciālistu, kurš tiks piesaistīts 

līguma izpildē un iepriekšējo trīs (2016., 2017., 2018. un vēlāk) gadu laikā ir realizējis ne 

mazāk kā 2 (divu) kampaņu publicitātes nodrošinājumu; 

3.4.7. Kandidāts ir tiesīgs iesniegt informāciju par tā veidotajām reklāmas kampaņām, ar kurām 

tas ir piedalījies Latvijas vai starptautiskajos sabiedrisko attiecību un reklāmas nozares 

konkursos vai skatēs. 
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3.5. Cita vispārēja informācija 

Komisija jebkurā saņemto piedāvājumu izvērtēšanas stadijā ir tiesīga neizskatīt kandidāta 

pieteikumu un izslēgt kandidātu no turpmākās dalības, komisijai izvērtējot, vai piedāvājumā 

konstatēta neatbilstība traucē izvērtēt pieteikumu pēc būtības, vai tā rada šaubas par pieteikuma 

satura ticamību un vai pieteikuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas 

attieksmes pret pārējiem piegādātājiem pārkāpumu. 

4. PIETEIKUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Iepirkuma komisija vērtē pieteikumu noformējumu, kandidātu atlasi, to atbilstību šī 

nolikuma prasībām.  

4.2. Pieteikumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un 

noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. 

4.3. Kandidātu atlases laikā komisija noskaidro kandidātu kompetenci un atbilstību paredzamā 

līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem kandidātu atlases dokumentiem, 

pārbaudot kandidāta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

5. KOMISIJA IZSLĒDZ KANDIDĀTU NO TURPMĀKĀS DALĪBAS IEPIRKUMĀ, 

JA IR KONSTATĒTS, KA: 

5.1. Kandidāts izslēdzams Nolikuma 3.5.3.punktā paredzētajos gadījumos, pārbaudot 

informāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai; 

5.2. Kandidāta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma 3.6.punkta prasībām; 

5.3. Nav iesniegts kāds no Nolikuma 3.3. punktā minētajiem dokumentiem vai tie neatbilst 

Nolikuma prasībām. 

5.4. Ja kandidāts atbilst visām kandidātu atlases prasībām, kandidāts kvalificējas dalībai 

iepirkuma 2.kārtai. Pasūtītājs nosūta uzaicinājumu uz iepirkuma 2.kārtu (sākotnējā 

piedāvājuma iesniegšanai) tikai kvalifikācijas prasībām atbilstošajiem kandidātiem, 

nosakot termiņu, cik ilgā laikā piedāvājums ir jāiesniedz. 
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1.pielikums 
LU MII iepirkumam  

Id.Nr. LUMII 2019/06 

 

 

Pieteikums par piedalīšanos konkursā ar sarunām „CERT.LV informatīvi izglītojošā kampaņa 

“Kiberdrošība darbavietā”” 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU MII 2019/___) 

 

 

Kandidāts _____________________(kandidāta nosaukums)______________________,  

reģ.Nr. ____________________,  

tā _________________________________(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds) 

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties konkursā ar sarunām „CERT.LV 

informatīvi izglītojošā kampaņa “Kiberdrošība darbavietā”” id. Nr. LUMII 2019/___. 

 

Ar šo pieteikumu kandidāts _________________(kandidāta nosaukums) ____________ : 

1. apliecina savu dalību konkursa ar sarunām „CERT.LV informatīvi izglītojošā kampaņa 

“Kiberdrošība darbavietā””, identifikācijas numurs LU MII 2019/06 pirmajā kārtā.; 

2. apliecina, ka ir iepazinies ar kandidātu atlases nolikumu un apņemas to ievērot; 

3. informē, ka piedāvājumu iesniegušā Kandidāta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) 

uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma 

statusam : 

Persona 

(norādīt nosaukumu 

un lomu (kandidāts, 

personu apvienības 

dalībnieks), 

apakšuzņēmējs) 

iepirkumā) 

Mikro uzņēmums  

ir uzņēmums, kurā 

nodarbinātas mazāk 

nekā 10 personas un 

kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance 

kopā nepārsniedz 2 

miljonus euro 

(atbilst/neatbilst) 

Mazais uzņēmums  

ir uzņēmums, kurā 

nodarbinātas mazāk 

nekā 50 personas un 

kura gada 

apgrozījums un/vai 

gada bilance kopā 

nepārsniedz 10 

miljonus euro 

(atbilst/neatbilst) 

Vidējais uzņēmums  

ir uzņēmums, kas nav 

mazais uzņēmums, un 

kurā nodarbinātas 

mazāk nekā 250 

personas un kura gada 

apgrozījums 

nepārsniedz 50 

miljonus euro, un/vai, 

kura gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 

miljonus euro 

(atbilst/neatbilst) 

<  >  <  > <  > 

 

4. apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par kandidātu ir patiesas; 

5. apliecina, ka __________________________(kandidāta nosaukums) neatbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā uzskaitītajiem šajā punktā norādītajiem ierobežojumiem: 

5.1. kandidāts vai persona, kura ir kandidāta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 

persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu darbībās, kas saistītas 

ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

5.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, 

5.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi, 
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5.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

5.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

5.1.5. cilvēku tirdzniecība, 

5.1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas; 

5.2. ir konstatēts, ka kandidātam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem pasūtītājs ņem 

vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

5.3. ir pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta kandidāta saimnieciskā darbība, 

kandidāts tiek likvidēts; 

5.4. kandidātam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to 

saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem, un kandidāts nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās 

personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 

5.5. kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir 

kandidātu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; 

5.6. kandidāts ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

5.6.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

5.6.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

5.7. kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkuma 

likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, nav sniedzis prasīto informāciju; 

5.8. kandidāts ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; 

5.9. Latvijā reģistrēta kandidāta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai 

turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; 

5.10. kāds no kandidāta norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām 

kandidāts balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

6. apliecina, ka uz kandidātu nav attiecināmas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi 

atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas 

izslēgšanas nosacījumiem; 

7. apliecina, ka Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs 

pamatojums; 

8. apliecina gatavību uzturēt pieteikumu spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai 

par kandidātu atlasi uz otro kārtu, bet gadījumā, ja tas tiek uzaicināts iesniegt piedāvājumu, 

uzturēt spēkā piedāvājumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un līguma pilnīgai izpildei; 

9. apliecina, ka gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlējies šī kandidāta iepirkuma procedūras otrajā kārtā 

iesniegto piedāvājumu par iepirkuma uzvarētāju, apņemas slēgt un izpildīt šī konkursa ar 

sarunām rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu. 
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(Visiem personālsabiedrības biedriem, ja kandidāts ir personālsabiedrība, kandidāta norādītajiem 

apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, un visām kandidāta norādītajām personām, uz kuru iespējām 

kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir atsevišķi jāapliecina, ka tās neatbilst 

attiecīgajiem šī pieteikuma 4.punktā minētajiem ierobežojumiem. 

 uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 5.1., 5.2., 5.3., 

5.4., 5.5. vai 5.6.punkta nosacījumi; 

 uz kandidāta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās publiska pakalpojuma līguma vērtības, ir attiecināmi 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. 

vai 5.6.punkta nosacījumi; 

 uz kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, ir attiecināmi 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. vai 5.6.punkta nosacījumi.) 

 

Kandidāta adrese: ___________________________________________________________ 

Kandidāta tālruņa, faksa numuri, e-pasta adrese ______________________________________ 

 

Bankas rekvizīti: 

_______________________________________________________________ 

Vārds, uzvārds: _________________________  

(kandidāta vadītājs vai piedāvājuma iesniegšanai un pārstāvniecībai konkursā pilnvarotais 

pārstāvis) 

Amats: __________________________________________ 

 

Paraksts: _________________________________________ 

Z.v. (ja ir attiecināms) 
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2.pielikums 
LU MII iepirkumam  

Id.Nr. LUMII 2019/06 

 

Informācija par kandidāta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.4.1. punktam 

 

Nr. 

Kampaņas nosaukums, 

kampaņā izmantotie elementi  

(video klips, digitālais risinājums, 

kampaņas publicitātes 

nodrošinājums)  

saite uz kampaņas materiāliem 

Pasūtītājs 
Pakalpojuma 

realizēšanas gads 

1.    

2.    

…    

Papildus kandidātam jāiesniedz attiecīgās kampaņas pasūtītāja sagatavota un izsniegta pozitīva 

atsauksme par katru norādīto kampaņu. 

 

 

 

Kandidāts/ kandidāta pilnvarotā persona: ____________________________ 

 

Paraksts:____________________________ 

 

Datums: ______________ 
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3.pielikums 
LU MII iepirkumam  

Id.Nr. LUMII 2019/06 

 

Informācija par kandidāta piedāvātā personāla  

pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.4.2.-3.4.6. punktam 

 

 

Nr. 

Kampaņas nosaukums, tās 

raksturojums 

(informācija par 

nodrošinātajiem video 

klipiem un digitālajiem 

risinājumiem, īstenoto 

stratēģiju) 

Video klipi un 

digitālie 

risinājumi (saite 

uz risinājumu) 

Pasūtītājs, tā 

kontakt-

informācija 

Pakalpojuma 

realizēšanas 

gads 

Projekta vadītājs (vārds, uzvārds) 

1.     

2.     

 

 

Nr. 

Kampaņas nosaukums, tās 

raksturojums 

(informācija par 

nodrošinātajiem video 

klipiem un digitālajiem 

risinājumiem, īstenoto 

stratēģiju) 

Video klipi un 

digitālie 

risinājumi (saite 

uz risinājumu) 

Pasūtītājs, tā 

kontakt-

informācija 

Pakalpojuma 

realizēšanas 

gads 

Radošais direktors-stratēģis (vārds, uzvārds) 

1.     

2.     

 

 

Nr. 

Kampaņas nosaukums, tās 

raksturojums (informācija par 

nodrošinātajiem video 

klipiem) 

Video klipu 

risinājumi 

(saite uz 

risinājumu) 

Pasūtītājs, tā 

kontakt- 

informācija 

Pakalpojuma 

realizēšanas 

gads 

Režisors (vārds, uzvārds) 

1.     

2.     

 

 

Nr. 

Kampaņas nosaukums, tās 

raksturojums (informācija par 

nodrošinātajiem digitālajiem 

risinājumiem) 

Digitālie 

risinājumi 

(saite uz 

risinājumu) 

Pasūtītājs, tā 

kontakt- 

informācija 

Pakalpojuma 

realizēšanas 

gads 

Digitālo risinājumu izstrādātājs (vārds, uzvārds) 

1.     

2.     
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Nr. 

Kampaņas nosaukums, tās 

raksturojums (informācija par 

kampaņas publicitāti) 

Pasūtītājs, tā 

kontaktinformācija 

Pakalpojuma 

realizēšanas 

gads 

Sabiedrisko attiecību speciālists (vārds, uzvārds) 

1.    

2.    

 

Papildus jāiesniedz katras uzrādītās personas CV, iekļaujot informāciju par realizētajām 

kampaņām, kā arī pašu personu apliecinājumus, ka gadījumā, ja kandidātam tiks piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības, tie piedalīsies līguma izpildē. 

 

Kandidāts/ kandidāta pilnvarotā persona: ____________________________ 

Paraksts:____________________________ 

Datums: ______________ 
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4.pielikums 
LU MII iepirkumam  

Id. Nr. LUMII 2019/06 

 
 

SĀKOTNĒJĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

CERT.LV informatīvi izglītojošajai kampaņai 

“Kiberdrošība darbavietā” 

 

 

Kampaņas 

nosaukums 
“Kiberdrošība darbavietā” 

1. Kampaņas 

apraksts 

Jebkura ķēde ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais posms. Kā liecina CERT.LV 

ekspertu novērojumi, – kiber-incidentos bieži vien izšķirošais faktors ir tieši 

cilvēciskais – neuzmanība, nezināšana, bailes, ziņkārība, vienaldzība u.c. Šī iemesla dēļ 

cieš ne tikai pats interneta lietotājs, bet arī viņa darba devējs – gan uzņēmumi, gan valsts 

un pašvaldību iestādes. Latvijā kiber-incidentos izkrāptās naudas summas mērāmas no 

pāris simtiem līdz vairākiem tūkstošiem EUR. Lai izglītotu darbiniekus-interneta 

lietotājus un vērstu arī darba devēju uzmanību uz pastāvošajiem riskiem un 

nepieciešamību regulāri darbiniekiem atgādināt par labo praksi un izglītot, plānots 

veidot informatīvi izglītojošu kampaņu. Kampaņas galvenais fokuss – kiberdrošība 

darba vietā, t.sk. IT drošības pamatprincipu definēšana un ievērošana iestādē.  

 

2. Kampaņas 

izstrāde un 

realizācija 

 

 Kampaņas izstrādes laiks (iekļaujot saskaņošanu) ne ilgāks kā 3 mēneši pēc līguma 

noslēgšanas (plānots no 2019.gada decembra sākumam līdz 2020.gada februāra 

beigām). 

 Kampaņas realizēšanas laiks – ne mazāks kā viens mēnesis (plānots no 2020.gada 

marta vidus līdz aprīļa beigām). 

 

3. CERT.LV 

apkopotie fakti 

Kā liecina CERT.LV rīcībā esošā informācija, tad Latvijā aptuveni 70% interneta 

lietotāju izmanto vidēji drošas vai vājas paroles. TOP 1 parole Latvijā joprojām ir 

„123456”.* Šādu paroli ir ļoti viegli uzlauzt, sniedzot iespēju ļaundariem piekļūt 

lietotāja kontam un tajā esošajai informācijai, ko var izmantot turpmākiem 

uzbrukumiem – sūtīt krāpnieciska rakstura e-pastus kolēģiem, grāmatvedībai utt.  

 

Pikšķerēšanas uzbrukumu skaits 2019. gada pirmajos 7 mēnešos, salīdzinot ar to pašu 

periodu 2018. gadā – palielinājies par aptuveni 60%. Svarīgi arī saprast, ka 

pikšķerēšanas uzbrukumi kļūst aizvien komplicētāki un lietotājām grūtāk atpazīstami. 

No tiem nav pasargāts neviens, īpaši darbinieki, kam ikdienā nākas apstrādāt 

ievērojamu apjomu informācijas. Tādēļ ir būtiski izglītot darbiniekus par iespējām 

šādus uzbrukumus tomēr atpazīt un laicīgi reaģēt.  

 

Līdz konkursa procedūras ar sarunām 2. kārtas uzsākšanai, tiks apkopota sākotnējā 

CERT.LV veiktā pētījuma rezultāti, kura nolūks ir noskaidrot, kāda ir darba devēju un 

ņēmēju izpratne kopumā par IT drošību darba vidē, cik lielu uzmanību ikdienā tam 

pievērš, cik daudz zina par iespējamiem krāpniecības veidiem, tāpat ar kādām metodēm 

un kādu uzrunāšanas formu visefektīvāk var sasniegt mērķauditoriju 

 

*https://cert.lv/uploads/parskati/Maija-zinas_2018gv.pdf 

 

 

 

 

4. Mērķi 4.1. Skaidrot un atgādināt darba ņēmējiem par labās kiberdrošības prakses 

pamatprincipiem darba vietā – kā veidot drošās paroles, kā atpazīt pikšķerēšanas 

uzbrukumus un iejaukšanos biznesa sarakstē, kāda rīcība ir/nav pieļaujama darba 

vietā, lietojot internetu. (Labā prakse – potenciālās tēmas: Internets, Elektroniskais 
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pasts, Paroles, Viedierīces, Datu nesēji, Informācijas sistēmas un faili, Rīcība 

problēmu gadījumā un atbildība). 

4.2. Informēt un skaidrot par riskiem (finansiāli zaudējumi, zaudēti dati un reputācija, 

sašifrēti serveri utt.), kādi pastāv, neievērojot labās kiberdrošības prakses 

pamatprincipus darba vietā.  

4.3. Veicināt CERT.LV atpazīstamību, t.sk. izstrādāt sociālo tīklu izmantošanas 

stratēģiju, ar mērķi palielināt sekotāju skaitu CERT.LV esošajos sociālajos tīklos – 

Facebook, Twitter, kā arī apsvērt nepieciešamību izveidot sociālo tīklu kontu 

Instagram vai citos tīklos.  

 

5. Mērķauditorija Primāri:  

 Darba ņēmēji iestādēs un uzņēmumos (primāri valsts un pašvaldību iestādēs); 

Sekundāri: 

 Par IT drošību atbildīgie valsts un pašvaldību iestādēs, kuru uzdevums ir reizi 

gadā izglītot darbiniekus. 

 Darba devēji gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan citos uzņēmumos un 

organizācijās.  

 

6. Kampaņas 

darba apjoms 

6.1. Kampaņas koncepcija; kampaņas 

devīze un / vai sauklis. 

Nodrošina Izpildītājs 

6.2. Vismaz 4 video klipi latviešu 

valodā ar subtitriem – latviešu, 

krievu un angļu valodā. 

Video klipu izstrādi un ideju nodrošina 

Izpildītājs. 

 

Video klipu izvietojumu nodrošina 

Izpildītājs un Pasūtītājs. 

 

Video klipa saturu nodrošina Pasūtītājs 

sadarbībā ar Izpildītāju. 

6.3. Virtuāla rokasgrāmata 

darbiniekiem – interneta 

lietotājiem. 

Rokasgrāmatas dizainu, un konceptu 

nodrošina Izpildītājs.  

 

Rokasgrāmatas saturu nodrošina 

Pasūtītājs. 

6.4. Kampaņas vizuāļi – plakāti, 

bukleti, uzlīmes un citi dizaina 

materiāli. 

Idejas iesaka un nodrošina Izpildītājs. 

6.5. Aktivitātes CERT.LV sociālo 

mediju kontos un digitālajos 

medijos. 

Nodrošina Izpildītājs sadarbībā ar 

Pasūtītāju. 

6.6. Kampaņas publicitātes izstrāde 

un nodrošināšana (sabiedriskās 

attiecības). 

Nodrošina Izpildītājs 

6.7. Mediju plānošana un izvietojums 

(internets, vide, prese u.c.) 

Plānojumu un izvietojumu minētajās 

platformās nodrošina Izpildītājs 

6.8. Citas aktivitātes, kas palīdzētu 

sasniegt mērķi un mērķauditoriju. 

Piemēram, idejas un varianti par 

vides reklāmu, kas piesaistītu 

garāmgājēju uzmanību vai idejas 

uzlīmēm/ suvenīriem, ko dalīt 

darbavietās utt. 

Idejas iesaka Izpildītājs 

6.9. Paredzēt iespēju kampaņai 

piesaistīt arī partnerus. 

Idejas un partneru piesaisti nodrošina 

Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju. 

6.10. Kampaņas rezultātu apkopošana: 

6.10.1. interneta pētījums, kura mērķis 

ir noskaidrot: vai kampaņa ir redzēta, 

vai ir saprasts tās vēstījums un kā 

kampaņa ir mainījusi mērķauditorijas 

turpmāko rīcību; 

Nodrošina Izpildītājs 
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6.10.2. Mediju plāna analīze un 

sasniegtā mērķauditorija, secinājumi un 

ieteikumi. 

7. Uzdevums Izveidot un realizēt kiberdrošības kampaņu atbilstoši kampaņas mērķiem, 

mērķauditorijai un pretendenta piedāvājumam, ietverot 6.punktā definēto apjomu un 

saskaņā ar CERT.LV vizuālā stila un identitātes vadlīnijām.  

 

 


