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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1.1.   VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 
40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma 
„Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (turpmāk 
tekstā - Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. 
1.2.      Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/4. 
1.3. Iepirkumu izziņo saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ievietojot paziņojumu Latvijas 
Republikas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā - www.opera.lv. 
1.4.   Pasūtītāja kontaktpersona: LNOB Iepirkumu vadītāja Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, 
fakss +371 67228930, e-pasts: dace.peltmane@opera.lv.  
1.5. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. 
1.6. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu. 
1.7. Iepirkuma CPV kods – 79000000-4. 
1.8. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.  

 
2. Iepirkuma priekšmets, iepirkuma līguma būtiskie nosacījumi: 
2.1. Pakalpojuma iepirkšanas mērķis ir kvalificēta, profesionāla darba aizsardzības pakalpojuma 
sniedzēja darba iepirkšana pasūtītāja labā, Pasūtītājam saņemot nepieciešamo, Pakalpojuma sniedzēja 
precīzu LNOB darba vides riska faktoru novērtējumu un virkne sagatavotu instrukciju, ievērojot 
darbinieku tiesību aizsardzību Latvijas Nacionālā opera un balets telpās labākajā veidā. Pakalpojums 
ietver tai skaitā - darba vides riska faktoru laboratoriskos mērījumus ar atbilstošām iekārtām, ierīcēm 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts iepirkuma 
līgums ar uzvarētāju par pakalpojuma veikšanu. Iepirkuma priekšmets ir darba vides riska faktoru 
apzināšana, noteikšana un novērtēšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām (tajā 
skaitā atbilstošas dokumentācijas/instrukciju izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāja darba aizsardzības 
speciālistu), atbilstoši Pasūtītāja prasībām (tehniskā specifikācija – nolikuma pielikums Nr.1) un 
Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktiem. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – trīs kalendārie 
mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja paredzamā cena iepirkumā 13000,00 euro bez 
PVN. Pakalpojuma izpildes vieta - Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LNOB telpas. Pakalpojuma/darba 
pieņemšana – pusēm parakstot darba pieņemšanas-nodošanas aktu. Pakalpojuma apmaksa 10 darba 
dienu laikā pēc akta parakstīšanas. Darba pieņemšana ir Pasūtītāja pienākums, ja darbs veikts 
kvalitatīvi un vajadzīgajā apjomā, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Darba aizsardzības likumam. Darba 
procesā Pakalpojuma sniedzējs sadarbojas un ievēro LNOB darba drošības speciālista ieteikumus un 
norādījumus, kas saistīts ar Darba izpildi. 
Par maksājuma termiņa neievērošanu (kavējumu), Pasūtītājam maksā Pakalpojuma sniedzējam 
līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās apmaksas summas par katru 
nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma norēķināties par 
Pakalpojuma sniedzēja izpildīto Pasūtījumu, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu. Ja 
Pasūtītājs konstatē pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu vai pakalpojuma neatbilstību Līguma 
noteikumiem – Pasūtītājs divu darba dienu laikā nosūtot pretenziju Pakalpojuma sniedzējam. 
Pretenzija ietver pretenzijas izskatīšanas un Līguma pārkāpuma novēršanas laiku – bez kavēšanās, 
bet ne ilgāk kā piecas darba dienas, skaitot no pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pakalpojuma sniedzējam nenovēršot termiņa kavējumu 
vai darba neatbilstību Līgumam, Pasūtītājs var vienpusēji Līgumu lauzt (paziņojot par Līguma 
laušanu Pakalpojuma sniedzējam 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš). Šajā gadījumā, par 
vienpusēju līguma laušanu, Pakalpojuma sniedzējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% 
(desmit procenti) no Līgumcenas jeb pakalpojuma cenas kopā.  
 
3. Prasības pretendentiem. 
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3.1. Pakalpojumu Pasūtītāja vajadzībām var veikt tikai kompetenti speciālisti un institūcijas. Tas 
nozīmē, ka pakalpojuma sniedzējam/pretendentam jābūt tiesīgam veikt darba vides riska novērtēšanu 
uzņēmumos, tam ir piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tas ir apdrošinājis savu civiltiesisko 
atbildību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pretendenta piesaistītajam speciālistam jābūt 
kompetentam, kas ieguvis atbilstošu līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, veicis 
likumā noteiktā kārtībā sertifikāciju. Iepirkumā pretendents/pakalpojuma sniedzējs (turpmāk - 
Pretendents) var piedalīties, ja tas atbilst prasībām un iesniedz sekojošu dokumentāciju:  
3.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
3.1.2. uz kuru nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļa). 
3.1.3. Pretendents sniedz informāciju un/vai iesniedz dokumentu kopiju, kas apliecina pretendenta 
tiesības veikt pakalpojumu – skatīt nolikuma 3.1.punkts. 
3.1.4. Pretendents iesniedz brīvā formā līguma izpildē piesaistāmo speciālistu sarakstu (vārds, uzvārds, 
pieredze darba aizsardzības pakalpojuma sniegšanā/ darba vides riska novērtēšana, instrukciju izstrāde, 
izglītība, sertifikācija). 
3.1.5. Pretendents iesniedz sarakstu (brīvā formā) par pretendenta izpildītiem būtiskiem darba 
aizsardzības pakalpojuma sniegšanas gadījumiem (darba vides risku novērtēšana). Sarakstā jāietver 
informācija par klientu, pakalpojuma vispārīgs raksturojums, darba izpildes termiņi. Sarakstā jāietver 
informācija ne mazāk par diviem gadījumiem - darba aizsardzības sniegšanas/darba vides risku 
novērtēšana Pasūtītāja darbības nozarē (piemēram: teātrim, koncertu organizācijām) un viens gadījums 
kravas celšanas, tai skaitā ar kravas pacēlāju nozares jomā. Pretendents pievieno pakalpojuma izpildes 
pierādošus dokumentus (akti) vismaz par pieciem pakalpojuma sniegšanas gadījumiem. Pretendentam 
jāiesniedz trīs klientu atsauksmes par izpildītajiem Darba aizsardzības pakalpojumiem. Informācija par 
pretendenta klientu sniedzama tādā apmērā, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Pretendenta sniegto ziņu 
patiesumu. 
3.1.6. Pretendents iesniedz pakalpojuma aizpildē pielietojamo ierīču sarakstu (tā atbilstību Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām) un informāciju par laboratorisko mērījumu veikšanu izmantojot 
akreditētu laboratoriju pakalpojumu/darbu – kvalitatīvai riska izvērtēšanas nodrošināšanai. 
3.1.7. Pretendents iesniedz brīvā formā aprakstu par pakalpojuma sniegšanas posmiem, ņemot vērā 
nolikumā sniegto Pasūtītāja informāciju. 
3.1.8. Pretendents iesniedz apliecinājumu par apakšuzņēmēja piesaisti, ja tas paredz piesaistīt 
apakšuzņēmēju kādas līguma daļas izpildē. Apliecinājumā norāda ziņas par apakšuzņēmēju, kāds 
darba apjoms tiek nodots. Apakšuzņēmējam jāatbilst kvalifikācijas prasībām, ievērojot nododamo 
pakalpojuma daļu. 

 
4. Piedāvājumu iesniegšana 
4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2017.gada 1.februārim, pulksten 
10.00. 
4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 
105.kabinetā, vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai 
nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā līdz Nolikumā 
norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. 
4.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar 
norādi par saņemšanas laiku. 
4.4. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto 
piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Iepirkumu komisijai (turpmāk - Komisija). 
4.5. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma spēkā 
esamību uz noteiktu papildu laiku.  
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5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
5.1.1. pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai 
formai (pielikums Nr. 2);  
5.1.2. pilnvaras kopijas, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona; 
5.1.3. dokumentiem Pretendentu atlasei; 
5.1.4. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai 
(pielikums Nr.3);  
5.1.5. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai 
(pielikums Nr.3).  
5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar „Darba aizsardzības pakalpojums 
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”, identifikācijas Nr. LNO 2017/4. Uz 
aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – 
„Aploksni neatvērt līdz 2017.gada 1.februārim, plkst. 10:00”. 
5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, 
cauršūtām, numurētām lapām; 
5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā; 
5.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā. 

6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana 

6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu.  
6.2.Komisijai ir tiesības: 
6.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu piedāvājumu. 
Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no 
Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas; 
6.2.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo 
informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos pieejamos avotos. 
6.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, kuram piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma 
līgumu, neattiecās Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie 
gadījumi. Pārbaude tiek veikta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.  
6.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību piedāvājuma 
noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākās 
izvērtēšanas izslēgti.  
6.5.  Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda - vai pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 
3.1.punkta apakšpunktos un 5.1.punktā noteiktos piedāvājuma dokumentus, pārbauda Pretendentu 
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst 
nolikumā noteiktajām pretendenta prasībām, vai arī nav iesniegti visi noteiktie dokumenti, pretendenta 
piedāvājums tiek noraidīts. 
6.6. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā - Komisija izvērtē Pretendentu 
tehniskos piedāvājumus, lai pieņemtu lēmumu par to atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.  
6.7. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā 
vērtēšanas posmā. 
6.8. Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 
piedāvājumu, kas piedāvājis viszemāko cenu. 
6.9. Zemākā piedāvātā cenas tiek aprēķināta, salīdzinot pretendentu piedāvātās cenas.  
 
7. Iepirkuma līguma slēgšana. 
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7.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanu vai 
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus Pretendentus par 
iepirkuma rezultātiem. 

7.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto uzvarētāju. 
7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums.  
7.4. Iepirkuma līguma darbības laikā piedāvātās preču cenas nevar būt augstākas par Finanšu 

piedāvājumā norādītajām cenām. Saziņa starp Pasūtītāju un piegādātāju notiek elektroniski.  
 
8. Pielikumā: 
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 
Pielikums Nr.2 – Pieteikuma dalībai iepirkumā forma; 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma. 
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma. 
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Nolikuma pielikums Nr.1 
iepirkumam „Darba aizsardzības pakalpojums  

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” , 
identifikācijas Nr. LNO 2017/4 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/4 
 

Iepirkuma priekšmets, tā saturs  
Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas 
Nacionālā opera un balets” vajadzībām”, kas ietver 
sekojošas darba pozīcijas: 

- darba vides risku novērtēšana; 
- darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, lai 

novērstu vai samazinātu darba vides riskus līdz 
pieļaujamam līmenim; 

- darba aizsardzības instrukciju izstrāde - darba 
vietām, kas norādītas tehniskajā specifikācijā; 

- darba vides laboratoriskie mērījumi ar atbilstošu 
aparatūru (tai skaitā trokšņa mērījumi  – orķestra 
bedrē un mikroklimats – skatuve).  

 

Darba vietas/struktūras, kas pakļaujas darba vides 
risku novērtēšanai. 

 

 Administratīvais personāls: 
1. Saimnieciskā nodrošinājuma, ugunsdrošības un 

apsardzes daļa 
a) caurlaižu dežurants, 
b) ugunsdrošības un apsardzes darbinieki. 

2. Apkopes daļa /apkopējas 
a) logu mazgātājs/ darbs augstumā. 

3. Inženiertehniskās komunikāciju daļa 
a) santehniķis, 
b) signālsistēmu tehniķis /darbs augstumā, 
c) ventilācijas un siltumtehnikas iekārtu 

operators/ dežūras daļa 
4. Atslēdznieks: 

a) metālapstrādātājs 
b) remontstrādnieks 
c) frēzētājs 
d) virpotājs 

              C)  galdnieks 
5.  Elektrotehniskā daļa. 
6. Inženiertehniskā daļa. 

a) skatuves mehānismu  mehāniķis /darbs 
augstumā. 
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7.  Skaņu nodrošināšanas daļa. 
8.  Video nodrošināšanas daļa. 
9. Transporta daļa/automobiļa vadītājs. 
10.  Apavu izgatavošanas un remonta daļa. 
11.  Sieviešu kostīmu šūšanas, remonta un apdares 

daļa. 
12. Vīriešu kostīmu šūšanas, remonta un apdares 

daļa. 
13.  Apgaismošanas daļa /darbs augstumā. 
14. Rekvizītu sagatavošanas daļa /darbs augstumā 

un smagumi. 
15.  Dekorāciju mehāniskā transporta un montāžas 

daļa. Skatuves meistars – darbs augstumā, 
smagumu pārvietošana ar rokām, dekorāciju 
uzbūve, nobūvē. 

16. Butaforiju izgatavošanas un remonta daļa, 
krāsas, līmes, lodēšana. 

17. Sieviešu kostīmu uzglabāšanas un ģērbšanas 
daļa.  

18. Vīriešu kostīmu uzglabāšanas un ģērbšanas daļa 
a) ģērbēja, veļas mazgātāja , smagumi. 

19. Frizieru- grimētāju daļa. 
20. Dekorāciju izgatavošanas un remonta 

daļa/krāsas, limes. 
21. Butaforiju izgatavošanas un remonta daļa. 
22.  Baleta trupa /fiziski smags darbs, traumatisks. 
23.  Baleta zāle.  
24.  Baleta koncertmeistari.  
25.  Masiere. 
26.  Operas koris. 
27.  Kora zāle. 
28.  Operas solisti. 
29.  Orķestris /orķestra bedre. 
30.  Diriģents. 
31.  Suflieris.     
32. Krāsotava / materiālu krāsošana, gludināšana. 
33. Uzņēmuma administrācijas darbinieki (biroja 

darbs).          
  

INSTRUKCIJAS JĀIZSTRĀDĀ IEPRIEKŠ 
MINĒTAJĀM 33 DARBA VIETĀM/STRUKTŪRĀM. 
IEVADINSTRUKCIJA JAUNAJĀM DARBA 
VIETĀM:  

1. Šuvējām  
2. Kurpniekiem 
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3. Veļas mazgātājam 
4. Butaforiju izgatavošanas un remonta daļa/krāsas, 

limes. 
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Nolikuma pielikums Nr.2 
iepirkumam „Darba aizsardzības pakalpojums  

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” , 
identifikācijas Nr. LNO 2017/4 

 
 

Pieteikums dalībai iepirkumā 
 

Saskaņā ar iepirkuma _______________________________________________ nolikumu, 
___________________________________ (pretendenta nosaukums), apliecinu, ka: 
 

1. iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

 
1.  Pretendenta nosaukums  
2.  Vien. reģistrācijas Nr.  
3.  Juridiskā adrese, pasta 

indekss 
 

4.  Faktiskā adrese, pasta 
indekss 

 

5.  Bankas konta Nr.  
6.  Bankas kods  
7.  Bankas nosaukums  
8.  Kontaktpersona  
9.  Tālruņa Nr.  
10.  Faksa Nr.  
11.  Mobilā tālruņa Nr.  
12.  E-pasta adrese  

 

 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Nolikuma pielikums Nr.3 
iepirkumam „Darba aizsardzības pakalpojums  

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” , 
identifikācijas Nr. LNO 2017/4 

 
 

 
Tehniskais piedāvājums 

„Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/4 
 
 

Pretendenta ______________________________________________________ vārdā piedāvāju:  
 
 

Iepirkuma priekšmets, tā saturs Pretendenta detalizēts piedāvājums, 
darba izpildes grafiks, posmi par katru 

tehniskās specifikācijas pozīciju, 
izpildes termiņi  

Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas 
Nacionālā opera un balets” vajadzībām”, kas ietver 
sekojošas darba pozīcijas: 

- darba vides risku novērtēšana; 
- darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, lai 

novērstu vai samazinātu darba vides riskus līdz 
pieļaujamam līmenim; 

- darba aizsardzības instrukciju izstrāde - darba 
vietām, kas norādītas tehniskajā specifikācijā; 

- darba vides laboratoriskie mērījumi ar atbilstošu 
aparatūru (tai skaitā trokšņa mērījumi  – orķestra 
bedrē un mikroklimats – skatuve).  

 

Darba vietas/struktūras, kas pakļaujas darba vides 
risku novērtēšanai. 

 

 Administratīvais personāls: 
1. Saimnieciskā nodrošinājuma, ugunsdrošības un 

apsardzes daļa 
c) caurlaižu dežurants, 
d) ugunsdrošības un apsardzes darbinieki. 

2. Apkopes daļa /apkopējas 
b) logu mazgātājs/ darbs augstumā. 

3. Inženiertehniskās komunikāciju daļa 
d) santehniķis, 
e) signālsistēmu tehniķis /darbs augstumā, 
f) ventilācijas un siltumtehnikas iekārtu 

operators/ dežūras daļa 
4. Atslēdznieks: 

e) metālapstrādātājs 
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f) remontstrādnieks 
g) frēzētājs 
h) virpotājs 

              C)  galdnieks 
5.  Elektrotehniskā daļa. 
6. Inženiertehniskā daļa. 

b) skatuves mehānismu  mehāniķis /darbs 
augstumā. 

7.  Skaņu nodrošināšanas daļa. 
8.  Video nodrošināšanas daļa. 
9. Transporta daļa/automobiļa vadītājs. 
10.  Apavu izgatavošanas un remonta daļa. 
11.  Sieviešu kostīmu šūšanas, remonta un apdares 

daļa. 
12. Vīriešu kostīmu šūšanas, remonta un apdares 

daļa. 
13.  Apgaismošanas daļa /darbs augstumā. 
14. Rekvizītu sagatavošanas daļa /darbs augstumā 

un smagumi. 
15.  Dekorāciju mehāniskā transporta un montāžas 

daļa. Skatuves meistars – darbs augstumā, 
smagumu pārvietošana ar rokām, dekorāciju 
uzbūve, nobūvē. 

16. Butaforiju izgatavošanas un remonta daļa, 
krāsas, līmes, lodēšana. 

17. Sieviešu kostīmu uzglabāšanas un ģērbšanas 
daļa.  

18. Vīriešu kostīmu uzglabāšanas un ģērbšanas daļa 
b) ģērbēja, veļas mazgātāja , smagumi. 

19. Frizieru- grimētāju daļa. 
20. Dekorāciju izgatavošanas un remonta 

daļa/krāsas, limes. 
21. Butaforiju izgatavošanas un remonta daļa. 
22.  Baleta trupa /fiziski smags darbs, traumatisks. 
23.  Baleta zāle.  
24.  Baleta koncertmeistari.  
25.  Masiere. 
26.  Operas koris. 
27.  Kora zāle. 
28.  Operas solisti. 
29.  Orķestris /orķestra bedre. 
30.  Diriģents. 
31.  Suflieris.     
32. Krāsotava / materiālu krāsošana, gludināšana.  
33. Uzņēmuma administrācijas darbinieki (biroja 
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darbs).  
        

  
INSTRUKCIJAS JĀIZSTRĀDĀ IEPRIEKŠ 
MINĒTAJĀM 33 DARBA VIETĀM/STRUKTŪRĀM. 
IEVADINSTRUKCIJA JAUNAJĀM DARBA 
VIETĀM:  

5. Šuvējām  
6. Kurpniekiem 
7. Veļas mazgātājam 
8. Butaforiju izgatavošanas un remonta daļa/krāsas, 

limes. 
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Nolikuma pielikums Nr.4 
iepirkumam „Darba aizsardzības pakalpojums  

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” , 
identifikācijas Nr. LNO 2017/4 

 
 

Finanšu piedāvājums 
„Darba aizsardzības pakalpojums VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/4 

 
 
 
Pretendents ________________ piedāvā sniegt darba aisardzības pakalpojumu VSIA “Latvijas 
Nacionālā opera un balets” vajadzībām, ievērojot iepirkuma nolikumu/tehnisko specifikāciju un 
savu piedāvājumu iepirkumā _______________________________________, nosakot šādu 
pakalpojuma cenu euro (bez PVN) kopā:  
 
 
______________________________euro bez PVN * 
 
*Vērtējamā summa saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena. 
* Finanšu piedāvājums ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi.  
Papildus pretendents iesniedz cenas atšifrējumu kā atsevišķu dokumentu piedāvājumā.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
         

 


