
 Līgums Nr. _________  

Pasākumu norises nodrošināšanas pakalpojumi 

(TM 2014/30/EK) 

 

Rīgā                                                                                                           2015. gada _________ 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, reģistrācijas Nr.90000070045, tās valsts sekretāra 

Raivja Kronberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa 

noteikumiem Nr. 243 „Tieslietu ministrijas nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un 

SIA „BBH Investments”, reģistrācijas Nr. 40103005735, tās valdes priekšsēdētājas Ilutas 

Kalniņas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

abi kopā saukti – Puses,  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2
pantu un 67. panta pirmo daļu un iepirkuma 

„Pasākumu norises nodrošināšanas pakalpojumi” (Identifikācijas Nr. TM 2014/30/EK) komisijas 

2014. gada 18. decembra lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

Pasūtītāja īstenotās Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta 

Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās 

sadarbības jomā civillietās” vajadzībām Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošināt tehniskai 

specifikācijai (Līguma 1. pielikums) atbilstošu un abpusēji saskaņotajos laikos: 

1) konferenču zāļu un to aprīkojuma iznomāšanu viesnīcā „Baltic Beach H otel”, Jūras ielā 23/25, 

Jūrmalā; 

2) kafijas paužu nodrošināšanu; 

3) pusdienu nodrošināšanu; 

4) vakariņu nodrošināšanu (turpmāk viss kopā – Pakalpojumi). 

 

2. Līguma termiņš, kopējā summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2015. gada 

31. augustam. 

2.2. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus, nepārsniedzot Līguma kopējo 

summu EUR 30 328,00 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro 00 centi), tajā 

skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN). 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Pakalpojumu sniegšanu 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc abpusējas nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 2. pielikums) parakstīšanas un 

Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot naudu uz 

Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

 

3.1. Pasūtītājs apņemas: 

3.1.1. pieteikt Pakalpojumus Līguma 3.4. punkta noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) 

kalendārās dienas pirms Pakalpojumu sniegšanas; 

3.1.2. samaksāt Izpildītājam atbilstoši Līguma noteikumiem; 

3.2. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu tehniskajā specifikācijā 

norādīto Pakalpojumu paredzamo apjomu. 

3.3. Izpildītājs apņemas: 

3.3.1. sniegt Pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja 

pieteikumā norādītajā laikā; 

3.3.2. ievērot Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus. 
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3.4. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus saskaņā ar abpusēji iepriekš saskaņoto pieteikumu, kuru 

Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta elektroniski (e-pasta adrese: liva@balticbeach.lv). 

Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pieteikumā norāda konferenču zāles ar nepieciešamo 

platību un cilvēku ietilpību, datumu, kādā būs nepieciešama konferenču zāles un to 

aprīkojuma noma, stundu skaitu, cik ilgi tiks nomāta konferenču zāle un to aprīkojums, 

personu skaitu, kurām būs nepieciešams nodrošināt kafijas pauzes, pusdienas un vakariņas.  

3.5. Pēc Pakalpojumu sniegšanas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs sagatavo un 

paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā norāda sniegtos Pakalpojumus un summas 

par sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši Pakalpojumu sniegšanas cenām (Līguma 

3. pielikums). 

3.6. Ja Izpildītājs Pakalpojumus nav sniedzis atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītāja 

pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs neparaksta nodošanas un pieņemšanas aktu, bet 

Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo un paraksta trūkumu aktu, kurā norāda konstatētos 

trūkumus un nepilnības. Šādā gadījumā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā 

Pasūtītājam Līguma 4.2. punktā noteikto līgumsodu, kā arī atlīdzina Pasūtītājam radušos 

zaudējumus.  

3.7. Izpildītājam Līguma darbības laikā, saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesības mainīt piedāvātās 

konferenču zāles (šajā gadījumā jāievēro iepirkuma TM 2014/30/EK instrukcijas tehniskās 

specifikācijas prasības). 

 

4. Pušu atbildība 

4.1. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3. punktā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs pēc 

Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no Līguma kopējās summas. 

4.2. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem vai nenodrošina tos 

vispār, tad Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina Pasūtītājam radušos 

zaudējumus.  

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas 

nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja 

paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus apstākļus: karš, nemieri, 

sabotāža, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un citi tamlīdzīgi 

apstākļi. 

5.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā 

par to paziņo otrai Pusei. 

 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

6.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7. Līguma izbeigšana 

7.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas 

iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju. 

7.3. Ja Līguma 5. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 
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8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, Pusēm 

par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā 

tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi ar to 

parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie 

pārstāvji: 

8.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir Projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas 

vadītājs Valdis Pusvācietis 67036849, e-pasts: valdis.pusvacietis@tm.gov.lv. 

8.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir Līva Plaude tālrunis: 67771406, e-pasts: 

liva@balticbeach.lv. 

8.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi: 

8.3.1. saskaņot un uzraudzīt Pakalpojumu sniegšanas laiku un kvalitāti; 

8.3.2. organizēt Pakalpojumu nodošanu un pieņemšanu; 

8.3.3. parakstīt rēķinus; 

8.3.4. sagatavot un parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktus; 

8.3.5. risināt organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

8.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos 

rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā 

arī Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par izmaiņām attiecībā uz 

Līgumā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par 

izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei. 

8.5. Līgums sagatavots uz 8 (astoņām) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā 

specifikācija”, 2. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta paraugs” un 3. pielikums 

„Pakalpojumu sniegšanas izmaksas”, kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens ir Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam. 

 

9. Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 
Reģistrācijas Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536  

Konta Nr. LV54TREL219045515000B 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

 

 

SIA „BBH Investments” 

Reģistrācijas Nr. 40103005735 

Jūras ielā23/25, Jūrmalā, LV - 2015 

tel. 67607373 

Konta Nr. LV08HABA0551015482722 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

 

________________________                        _________________________ 

R. Kronbergs          I.Kalniņa 

 

 

mailto:valdis.pusvacietis@tm.gov.lv
mailto:Edgars@gtautonoma.lv
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1. pielikums 

2015. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un 

SIA „BBH Investments” 

 

Tehniskā specifikācija 

1. Izpildītājs apņemas: 

1.1. Nodrošināt Pasūtītājam iespēju iznomāt konferenču zāli 2015. gada jūnijā (izņemot 15.-

16. jūniju) divas darba dienas (ar vienas darba dienas intervālu) no plkst. 9:00 līdz 18:00, ar 

ietilpību līdz 130 cilvēkiem. Konferenču zāle atrodas Latvijas Republikā, Jūrmalas pilsētā 

(Jūras ielā 23/25) atbilstoši instrukcijas 5. pielikumā noteiktās teritorijas robežās. 

 

Paredzamais apjoms līguma darbības laikā 18 stundas
1
 

 

1.2. Nodrošināt Pasūtītājam iespēju vienlaicīgi iznomāt 4 (četras) konferenču zāles vai 

nodrošināt iespēju 1.1. punktā noteikto konferenču zāli transformēt četrās daļās, kurās var 

notikt grupu diskusijas, netraucējot viena otrai (nodrošinot skaņas izolāciju) 2015. gada jūnijā 

(izņemot 15.-16. jūniju) vienu darba dienu (starp divām 1.1. punktā minētajām darba dienām 

no plkst. 9:00 līdz 18:00). Ja pasūtītājam tiek nodrošinātas 4 (četras) konferenču zāles, katrai 

zālei jābūt ar ietilpību līdz 35 cilvēkiem, un tām jāatrodas tehniskās specifikācijas 

1.1. apakšpunktā noteiktās teritorijas robežās, vienā faktiskās vietas atrašanās adresē. 

 

Paredzamais apjoms līguma darbības laikā katrai no 4 (četrām) vai 1.1. punktā 

noteiktajai konferenču zālei 9 stundas
1
 

 

1.3. Nodrošināt attiecīgo konferenču zāli ar materiāli tehnisko nodrošinājumu (nepieciešamo 

platību, labu dabisko vai mākslīgo apgaismojumu, pietiekamu elektrisko jaudu ar optimālo 

temperatūru 22oC – 25 oC u.c.) 

 

1.4. Nodrošināt 1.1. punktā noteiktajai konferenču zālē 2015. gada jūnijā darba dienās 

pieejamību šādam materiālajam un tehniskajam aprīkojumam: 

1.4.1. Sinhronās tulkošanas iekārtai, kas aprīkota ar: 

1.4.1.1. vismaz vienu tulku kabīni 2 personām, kura novietota konferenču zālē; 

1.4.1.2. tulkošanas aprīkojumu; 

1.4.1.3. apskaņošanu iekārtu; 

1.4.1.4. digitāliem uztvērējiem/austiņām (katram pasākuma dalībniekam); 

1.4.1.5. 3 (trīs) radio mikrofoniem un 3 (trīs) galda mikrofoniem; 

1.4.2. portatīvajam datoram; 

1.4.3. ekrānam; 

1.4.4. magnētiskajai tāfelei un tāfeles rakstāmpiederumiem; 

1.4.5. papīra tāfelei un tāfeles rakstāmpiederumiem; 

1.4.6. interneta pieslēgumam;  

1.4.7. multimediju projektoram; 

1.4.8. galdam vai cita veida virsmai dalībnieku reģistrācijai un sanāksmes materiālu 

novietošanai; 

1.4.9. prezidija galdam(-iem) 3 personām un tribīnei ziņotājam; 

1.4.10. ziedu kompozīcijai uz prezidija galda;  

1.4.11. krēslu izvietojumam sanāksmes dalībniekiem teātra formā. 

                                                           
1
 Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu paredzamo apjomu. 
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1.5. Nodrošināt 1.2. punktā noteiktajā katrā konferenču zālē vai 1.1. punktā noteiktās zāles 

katrā transformētajā daļā 2015. gada jūnijā darba dienā pieejamību šādam materiālajam un 

tehniskajam aprīkojumam: 

1.5.1. Sinhronās tulkošanas iekārtai, kas aprīkota ar: 

1.5.1.1. vismaz vienu tulku kabīni 2 personām, kura novietota konferenču zālē; 

1.5.1.2. tulkošanas aprīkojumu; 

1.5.1.3. apskaņošanu iekārtu; 

1.5.1.4. digitāliem uztvērējiem/austiņām (katram pasākuma dalībniekam); 

1.5.1.5. 2 (diviem) radio mikrofoniem; 

1.5.2. portatīvajam datoram; 

1.5.3. ekrānam; 

1.5.4. magnētiskajai tāfelei un tāfeles rakstāmpiederumiem; 

1.5.5. papīra tāfelei un tāfeles rakstāmpiederumiem; 

1.5.6. interneta pieslēgumam;  

1.5.7. multimediju projektoram; 

1.5.8. galdiem un krēsliem vai krēsliem ar darba virsmu sanāksmes dalībniekiem;  

1.5.9. galdu un krēslu izvietojumam sanāksmes dalībniekiem apļa vai U veida formā.  

 

1.6. Nodrošināt 1 (viena) tehniskā darbinieka pakalpojumus laikā, kad konferenču zāles 

izmanto Pasūtītājs. 

 

1.7. Nodrošināt konferenču zālēs kārtību un tīrību, kā arī laikā, kad konferenču zāles izmanto 

Pasūtītājs, nepieļaut iespēju, ka konferenču zālēs atrastos trešās personas. 

 

1.8. Nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis tos 

pieteicis) un apkalpošanu: 

1.8.1. Kafijas pauzi (vienai personai): bufetes galda veidā (pakalpojuma sniegšanas veids: 

pašapkalpošanās): 

1.8.1.1. kafija, tēja, piens, cukurs; 

1.8.1.2. sula un minerālūdens (gāzēts un negāzēts); 

1.8.1.3. sāļo un saldo cepumu izlase (kopā porcija ne mazāk kā 200g); 

1.8.1.4. trīs saldās un trīs sāļās smalkmaizīšu izlases (kopā porcija ne mazāk kā 150g); 

1.8.1.5. ar salātiem pildīti siera groziņi (kopā porcija ne mazāk kā 200g); 

1.8.1.6. divu veidu sāļie kanapē (kopā porcija ne mazāk kā 200g); 

1.8.1.7. svaigi augļi (kopā porcija ne mazāk kā 150g). 

 

Paredzamais apjoms līguma darbības laikā: jānodrošina 6 kafijas pauzes kopā 780 

personām.
2 

 

1.8.2. Pusdienas (vienai personai): (pakalpojuma sniegšanas veids: ēdienu sadalīšana porcijās, 

izsniegšana): 

1.8.2.1. pamatēdiens (viena porcija ne mazāk kā 200g): 

gaļa un zivs (proporcija 50% pret 50 %); 

1.8.2.2. piedevas (viena porcija ne mazāk kā 200g): 

kartupeļi un  grilēti dārzeņi; 

svaigi un marinēti dārzeņi/salāti ar dažādām mērcēm. 

1.8.2.3. deserts: 

kafija, tēja, piens, cukurs; 

sula un minerālūdens; 

kūka (viena porcija ne mazāk kā 180g). 
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Paredzamais apjoms līguma darbības laikā: jānodrošina 3 pusdienas kopā 390 personām.
2
 

 

1.8.3. Vakariņas (vienai personai) konferences pirmajā dienā: (pakalpojuma sniegšanas veids: 

ēdienu sadalīšana porcijās, izsniegšana): 

1.8.3.1. pamatēdiens (viena porcija ne mazāk kā 200g): 

gaļa un zivs (proporcija 50% pret 50 %). 

1.8.3.2. piedevas (viena porcija ne mazāk kā 200g): 

kartupeļi un  grilēti dārzeņi; 

svaigi un marinēti dārzeņi/salāti ar dažādām mērcēm. 

1.8.3.3. deserts: 

kafija, tēja, piens, cukurs; 

sula un minerālūdens; 

kūka (viena porcija ne mazāk kā 180g). 

Paredzamais apjoms līguma darbības laikā: jānodrošina 1 vakariņas kopā 130 personām.
2
 

 

Vakariņas jānodrošina 2015. gada jūnijā 1.1. punktā minētajā darba dienā pēc plkst. 17:00. 

Vakariņu laikā Izpildītājs nodrošina pasākuma muzikālo noformējumu – dzīvo mūziku. 

 

Ēdināšanas pakalpojumus nodrošināt konferenču zāļu atrašanās vietā, Jūras ielā 23/25, Jūrmalā.  

 

1.9. Nodrošināt dalībnieku vizuālo informēšanu par pasākuma norises zāļu atrašanās vietu. 

 

Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs informēt Izpildītāju par 

konferences zāļu nepieciešamību, zāļu izmantošanas apjomu, darba kārtību un ēdināšanas 

pakalpojumu apjomu vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.  

 

Citas prasības: 

1.10. pasākumu norises vietā pasākuma dalībniekiem nodrošināt brīvi pieejamas sanitārajām 

normām atbilstošas tualetes un garderobi; 

1.11. pasākumu norises vietā pasākuma dalībniekiem nodrošināt iespēju uz konferences laiku 

novietot somas/bagāžu drošā vietā; 

1.12. izpildītājs nodrošina, ka citi pasākumu norises laikā ēkā notiekošie pasākumi un 

aktivitātes netraucē pasākumu norisi un neietekmē pasākumu darba kārtību; 

1.13. piedāvātās konferenču zāles un ar to saistītās telpas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

drošības, ugunsdrošības un sanitārajām prasībām; 

1.14. pasākumu dalībnieku nodrošināšana ar ēdienreizei atbilstošiem traukiem un galda 

piederumiem; 

1.15. konferences dalībniekiem konferences norises vietā pieejams bezvadu interneta 

pieslēgums bez papildu samaksas. 

 

Izpildītājam līguma darbības laikā, saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesības mainīt attiecīgo 

piedāvāto konferenču zāli (šajā gadījumā jāievēro instrukcijas tehniskās specifikācijas 

prasības). 
2 

Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu paredzamo apjomu. 
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2. pielikums 

2015. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un 

 SIA „BBH Investments” 

Nodošanas un pieņemšanas akta paraugs 

Nodošanas un pieņemšanas akts 
 

Rīgā                                                                                                  20__. gada____. _______________ 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), tās pilnvarotā pārstāvja 

____________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2015. gada ____. _______________ 

līguma Nr. ______________ „Pasākumu norises nodrošināšanas pakalpojumi” (TM 2014/30/EK) (turpmāk – 

Līgums) 8.2.1. punktu un 8.3.4.  punktu, no vienas puses, un 

SIA „BBH Investments” (turpmāk – Izpildītājs), tās pilnvarotā pārstāvja ______personā, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz Līguma 8.2.2. punktu un 8.3.4.  punktu, no otras puses, sastāda šādu aktu: 

 

1. Izpildītājs ir nodrošinājis Pasūtītājam Pakalpojumus viesnīcā „Baltic Beach Hotel”: 

1.1.. 2015. gada __. ________iznomājis konferenču zāli un tās aprīkojumu ar ___________ stundu skaitu. 

1.2. 2015gada __. ________iznomājis četras konferenču zāles vienlaicīgi un tās aprīkojumu ar ___________ 

stundu skaitu. 

1.3. 2015gada __. _______________ ir nodrošinājis ___ kafijas pauzes ____ personām. 

1.4. 2015gada __. _______________ ir nodrošinājis ___ pusdienas ____ personām. 

1.5. 2015gada __._____________ir nodrošinājis _____vakariņas _____personām. 

2. Atbilstoši Līguma 2. nodaļai Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam EUR ___ (__________euro un 

_____ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – 

PVN), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un 

saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja bankas kontu, par: 

2.1. konferenču zāles un tās aprīkojuma nomu EUR______ (_________euro un __centi), tajā skaitā PVN 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; 

2.2. četrām konferenču zālēm un tās aprīkojuma nomu EUR______ (_________euro un __centi), tajā skaitā 

PVN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; 

2.3. kafijas pauzēm EUR______ (_________euro un __centi), tajā skaitā PVN normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā; 

2.4. pusdienām EUR______ (_________euro un __centi), tajā skaitā PVN normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā; 

2.5. vakariņām EUR _____(________ euro un __centi), tajā skaitā PVN normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā. 

3. Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības ir izpildījis labā kvalitātē, atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4. Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens ir 

Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam.  

 

Pasūtītājs  

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija                       

Reģ. Nr. 90000070045  

Adrese: Brīvības bulvāris 36 , Rīga, LV-

1536  

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr. LV54TREL219045515000B    

                                                                                                                                                                                                             

Izpildītājs 

SIA „BBH Investments” 

Reģ. Nr. 40103005735 

Adrese: Jūras ielā23/25, Jūrmalā, LV–2015  

Konta Nr. LV08HABA0551015482722 

Banka: AS Swedbank 
Kods: HABALV22 

________________________ R. Kronbergs  _______________________I.Kalniņa 
 

Reģ. Nr. 90000070045                                          
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3. pielikums 

2015. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

                                                                                               starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un 

SIA „BBH Investments” 

 

Pakalpojumu sniegšanas cenas 

 
 

 

Pakalpojumu veids 

Paredzamais apjoms 

līguma darbības laikā 

1 2 

1.1. Konferenču zāles 

(ar ietilpību 130 cilvēkiem)  

noma atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 1.4. punktam 

18 stundas 

 

1.2. Pusdienas 

(3 pusdienas) 
390 personas 

1.3. Kafijas pauze  
(6 kafijas pauzes) 

 

780 personas 

1.4. Vakariņas 

(1 vakariņas) 
130 personas 

1.5. Četru konferenču zāļu vienlaicīga 

(katra ar ietilpību 35 cilvēkiem) vai 

konferenču zāle, kuru transformē 

četrās daļās, 

noma atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 1.5. punktam 

9 stundas 

 

 

Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu paredzamo apjomu. 

 
  

 


