
1 

 

 
25.05.2020. 

CENU APTAUJA
 

„Tehniskās apsardzes nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” 

struktūrvienībās” ar Id. Nr. CA2020/10 

1. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” 

Juridiskā adrese Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601 

Reģistrācijas numurs 40003245964 

e-pasta adrese olimps@ventspils.lv 

Kontaktpersona par 

dokumentāciju  

Iepirkumu speciāliste Vika Koha 

tālruņa numurs: +371 63626951, 

e-pasts: vika.koha@ventspils.lv 

Kontaktpersona par 

tehnisko specifikāciju 

Sistēmu vadības inženieris Didzis Žukovs 

tālruņa numurs: +371 29139652 

 

2. Iepirkuma priekšmets. 

2.1. Nodrošināt tehnisko apsardzi un pēc trauksmes signāla saņemšanas, mobilās 

grupas ierašanos Objektos. 

2.2. Nodrošināt esošo ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un tehniskās apsardzes 

iekārtu tehnisko apkopi, uzraudzību un reaģēšanu uz trauksmes signālu. 

2.3. Piegādāt un uzstādīt videonovērošanas tehniku un pieslēgt esošajai sistēmai, veikt 

programmatūras konfigurāciju. 

2.4. Veikt attālināto videonovērošanu un veikt tā apstrādi. 

2.5.Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 daļās: 

2.5.1.iepirkuma 1.daļa - videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana 

Piedzīvojumu parkam; 

2.5.2.iepirkuma 2.daļa – tehniskā apsardze, ugunsdrošības, apsardzes un 

videonovērošanas sistēmas apkalpošana un tehniskā apkope. 

 

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks. 

3.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 1. jūnijam plkst. 9:00, 

nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – vika.koha@ventspils.lv un 

jurgis.liepajnieks@ventspils.lv.  

 

4. Līguma nosacījumi. 

4.1.Līguma izpildes vieta – saskaņā ar pievienoto Objektu sarakstu (pielikums Nr.4). 

4.2.Līguma termiņš – 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas  

 

5.Apmaksas nosacījumi. 

mailto:vita.spitane@saulkrasti.lv
mailto:jurgis.liepajnieks@ventspils.lv
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Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem pakalpojumiem, reizi mēnesī 10 darba dienu 

laikā no rēķina piestādīšanas brīža.  

 

6.Prasības pretendentiem. 

6.1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām 

(reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

www.ur.gov.lv). 

6.2. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā 

daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un pretendentam nedrīkst būt piemērotas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 panta pirmajā un 

otrajā daļā minētās sankcijas, kas var iespaidot līguma izpildi. Minētos nosacījumus 

iepirkuma komisija pārbaudīs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības. 

6.3.Pretendentam jābūt spēkā esoša speciālā atļauja (licence) par tiesībām sniegt 

tehniskās apsardzes pakalpojumus, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra 

noteikumiem Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”. Par spēkā esošas 

licences esamību iepirkuma komisija pārliecināsies interneta vietnē: 

http://www.vp.gov.lv/?id=613. 

6.4. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības cenu aptaujā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

 

7. Iesniedzamie dokumenti. 

7.1. Piedāvājuma veidlapa dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 1.pielikumam. 

7.2.Tehniskā specifikācija par videonovērošanas piegādi un uzstādīšanu Piedzīvojumu 

parkam, saskaņā ar 5.pielikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

7.3.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija par apdrošināšanas summu, 

kas ir ne mazāka par EUR 142 200.00 atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

3.februāra noteikumos Nr.58 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu apsardzes darbībā” noteiktajam. 

7.4.Pilnvara, ja Piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. 

7.5.Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2) par tehniskās apsardzes pakalpojumu 

sniegšanu vismaz diviem klientiem, kuriem iepriekšējo divu gadu laikā (2018.gadā, 

2019.gadā un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) katram vienlaicīgi 

apsargāti ne mazāk kā 5 (pieci) objekti. 

7.6.Finanšu piedāvājums videonovērošanas piegādei (6.pielikums) aizpildāms 

atbilstoši noteiktajā prasībām. 

7.7.Finanšu piedāvājums tehniskai apsardzei saskaņā ar 8.pielikumu. 

 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas 

pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir 

ar viszemāko cenu. 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.vp.gov.lv/?id=613
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8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma 

slēgšanas  

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, vai cenu 

aptauju pārtraukt. 

8.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums 

vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un 

cenu aptauju pārtraukt. 

 

9. Finanšu piedāvājums 

9.1.Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar 

pakalpojumu sniegšanu (t.sk. transporta, darba spēka izmaksas, izmaksas, kas saistītas 

ar garantijas nodrošināšanu, materiālu, kas nepieciešami periodisko darbu veikšanai, 

visi nodokļi un nodevas, u.c. izņemot PVN, izņemot izmantotos remontmateriālus un 

detaļas, par kuriem tiks maksāts saskaņā ar tāmi), kā arī visi iespējamie riski, kas 

saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.   

9.2.Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai euro ar precizitāti - divas zīmes aiz komata. 

 

10.Cita informācija 

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. 

 

11. Pielikumā 

11.1.Piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.1); 

11.2.Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2); 

11.3.Apsargājamo objektu saraksts (pielikums Nr.3); 

11.4.Kontaktinformācija objektos (pielikums Nr.4); 

11.5.Tehniskā specifikācija 1.daļai (pielikums Nr.5); 

11.6.Finanšu piedāvājums 1.daļai (pielikums Nr.6); 

11.7.Tehniskā specifikācija 2.daļai (pielikums Nr7); 

11.8.Finanšu piedāvājums 2.daļai (pielikums Nr.8); 

11.9.Līguma projekts par videonovērošanas iekārtu piegādi (pielikums Nr.9); 

11.10.Līguma projekts par tehnisko apsardzi, ugunsdzēsības, apsardzes un 

videonovērošanas sistēmas apkalpošanu (pielikums Nr.10). 

 

Sagatavoja: 

V. Koha 

t.63626951 

 

Saskaņots: 

J. Liepājnieks 

 

D.Žukovs 
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Pielikums Nr.1 pie cenu aptaujas  

“Tehniskās apsardzes nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA  

CA2020/10 

___.05.2020. 

 

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam 

„Tehniskās apsardzes nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” 

struktūrvienībās” atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.2), noteiktajām 

prasībām. 

 Apliecinam, ka (Pretendenta nosaukums) ir nepieciešamās profesionālās, 

tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, 

kvalificēts/sertificēts personāls, aprīkojums un citi resursi, kas nepieciešami 

līguma izpildei. 

 Apliecinam, ka esam iepazinušies ar minētām prasībām un piekrītam tām. 

Prasības ir skaidras un saprotamas, iebildumu un pretenziju pret tām nav. 

Pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.  

 Apliecinam, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 

Papildus izmaksas pakalpojuma sniegšanā: 

 Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis neierodas objektā pēc divu stundu termiņa 

izbeigšanās, līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim, apsargāt objektu par 

samaksu EUR ______, (bez PVN), stundā. 

 Apsardzes, ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas un 

videonovērošanas iekārtu remontdarbi, par samaksu EUR _____, (bez PVN), 

darba stundā. Uzsākt remontdarbus pēc iespējas ātrāk, steidzamos gadījumos 

ne vēlāk kā 4 stundu laikā, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 24 stundu laikā, 

pirms tam, remontdarbu tāmi saskaņot ar Pasūtītāju. 

 Ārkārtēja (avārijas) gadījuma tehniķa izsaukums/izbraukums EUR ____ (bez 

PVN), par katru izsaukumu/izbraukumu.  

 

1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU: 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Bankas rekvizīti  

Adrese  

Tālruņa Nr.  

E-pasts  

Pretendenta pilnvarotās personas 

vārds, uzvārds, amats 
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2. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkuma 1.daļa  

Iepirkuma priekšmets 
Līgumcena 

EUR 

Videonovērošanas iekārtas piegāde  

PVN 21%:  

KOPĀ:   

 

Iepirkuma 2.daļa 

Iepirkuma priekšmets 
Cena mēnesī 

EUR 

Līgumcena par 
36 mēnešiem 

EUR 

Tehniskā apsardze, ugunsdrošības, apsardzes un 

videonovērošanas sistēmas apkalpošana un tehniskā 

apkope 

  

PVN 21%:   

KOPĀ:    

 

 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ________________________ 

Pretendenta pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds, amats: _________________________________________ 
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Pielikums Nr.2 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

 

Pieredzes apraksts 

 

Nr. 

Informācija par tehniskās 

apsardzes pakalpojumu saņēmēju 

(norādot  klienta nosaukumu, tā 

kontaktpersonas tel. nr., e-pastu) 

5 apsargājamo objektu saraksts 

un to adreses 

Tehniskās apsardzes 

pakalpojumu 

sniegšanas  laika 

periods 

1.    

2.    

3.    

[...]    

* Iepirkumu komisija ir tiesīga vērtēšanas laikā pārbaudīt Pretendenta sniegtās 

informācijas patiesumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.3 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

Apsargājamo objektu saraksts 

 
Nr. Objekts Objekta 

atrašanās vieta 

Tehniskās 

apsardzes 

signalizācijas 

nodrošināšana 

Ugunsdzēsības 

atklāšanas un 

trauksmes 

signalizācijas 

nodrošināšana 

Videonovērošanas 

iekārtu 

uzstādīšana, 

pakalpojuma 

sniegšana 

1. Pludmales 

akvaparks 

Medņu iela 19, 

Ventspils 

X X  

2. Sporta nams 

“Centrs” 

Brīvības iela 

14, Ventspils 

X X  

3. Basketbola 

halle 

Sporta iela 7/9, 

Ventspils 

X X  

4. Ledus halle Sporta iela 7/9, 

Ventspils 

X X  

5. Stadiona 

tribīnes 

Sporta iela 7/9, 

Ventspils 

X X  

6. Sporta halle 

“Pārventa” 

Tārgales iela 

5a, Ventspils 

X X  

7. Piedzīvojumu 

parks- 

Servisa ēka 

Saules iela 

141, Ventspils 

X X  

8. Piedzīvojumu 

parks- BMX 

trase 

Saules iela 

141, Ventspils 

X X  

9. Piedzīvojumu 

parks- Sūkņu 

stacija 

Ganību iela 

158, Ventspils 

X X  

10. Piedzīvojumu 

parks- 

Noliktavas 

ēka 

Saules iela 

143, Ventspils 

X   

11. Piedzīvojumu 

parks-BMX 

teritorija 

Krustkalna iela 

5, Ventspils 

  X 

12. Piedzīvojumu 

parks-

Atrakciju 

zona 

Saules iela 

141, Ventspils 

  X 

13. Piedzīvojumu 

parks-

Veikparks 

Ganību iela 15, 

Ventspils 

  X 

14. Sporta 

internāts 

Saules iela 31, 

Ventspils 

X X  

15. Sporta 

internāts 

Saules iela 35, 

Ventspils 

X   

16. Viesnīca Lielais 

prospekts 33, 

Ventspils 

X X  
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17. Ūdens 

piedzīvojumu 

parks 

Lauku iela 5, 

Ventspils 

X X  

18. Pludmales 

volejbola 

stadions 

Ventspils 

dienvidu 

pludmale 

X   

 
X – Pakalpojums jānodrošina 
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Pielikums Nr.4 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA OBJEKTOS 

 

Nr. Objekts Objekta atrašanās 

vieta 

Atbildīgās personas Telefons 

1. Pludmales 

akvaparks 

Medņu iela 19, 

Ventspils 

Māris Millers 20222815 

2. Sporta nams 

“Centrs” 

Brīvības iela 14, 

Ventspils 

Māris Millers 20222815 

3. Basketbola halle Sporta iela 7/9, 

Ventspils 

Ainars Zablovskis 29476966 

4. Ledus halle Sporta iela 7/9, 

Ventspils 

Ainars Zablovskis 29476966 

5. Stadiona tribīnes Sporta iela 7/9, 

Ventspils 

Dāvis Vītols 26147081 

6. Sporta halle 

“Pārventa” 

Tārgales iela 5a, 

Ventspils 

Ilmārs Vensbergs 26578168 

7. Piedzīvojumu 

parks: 

   

 Servisa ēka Saules iela 141, 

Ventspils 

Juris Riekstiņš 26633773 

 BMX trase Saules iela 141, 

Ventspils 

Juris Riekstiņš 26633773 

 Sūkņu stacija Ganību iela 158, 

Ventspils 

Juris Riekstiņš 26633773 

 Noliktavas ēka Saules iela 143, 

Ventspils 

Juris Riekstiņš 26633773 

8. Sporta internāts:    

 Sporta internāts Saules iela 31, 

Ventspils 

Inta Tomsone 20328279 

 Sporta internāts Saules iela 35, 

Ventspils 

Inta Tomsone 20328279 

9. Viesnīca Lielais prospekts 33, 

Ventspils 

Inta Tomsone 20328279 

10. Ūdens 

piedzīvojumu 

parks 

Lauku iela 5, 

Ventspils 

Māris Millers 20222815 

11. Pludmales 

volejbola stadions 

Ventspils dienvidu 

pludmale 

Ilmārs Vensbergs 26578168 
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Pielikums Nr.5 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

Iepirkuma 1.daļa-Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana 

Piedzīvojumu parkam 

 

1. Piegādāt un uzstādīt videonovērošanas tehniku un pieslēgt esošajai sistēmai Pasūtītāja 

norādītajās vietās, kā arī veikt programmatūras konfigurāciju un veikt sistēmas 

lietotāja apmācību darbam ar programmatūru. (Videonovērošanas tehnikas sistēma 

ietver jaunas preces, materiālus un palīgmateriālus preču uzstādīšanai un gaismas 

sistēmas izveidei). 

2. Piegādāto preču un veikto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 

mēneši. 

3. Videonovērošanas tehnikas sistēma ir uzskatāma par uzstādītu, ja ir uzstādītas 

Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces. 

4. Piegāde un uzstādīšana ir jāveic 1 (viena) mēneša laikā no Līguma parakstīšanas 

dienas, iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un 

uzstādīšanas dienu. 

5. Garantijas termiņā veikt uzstādītās videonovērošanas sistēmas garantijas laika apkopi 

2 reizes gadā. 

6. Pretendentam pirms piedāvājuma izstrādes veikt objekta apsekošanu, sazinoties ar 

Piedzīvojumu parka pārvaldnieku Juri Riekstiņu, tālr.26633773. 

7. Pretendentam nodrošināt objekta atbildīgā darbinieka apmācību uz vietas darbam ar 

videonovērošanas sistēmu, lietotājprogrammu un tās ierīcēm. 

8. Pretendentam sniegt informāciju par drošības pasākuma ievērošanas noteikumiem 

darbā ar videonovērošanu un tās saistītām ierīcēm. 

9. Pretendentam sniegt informāciju par videonovērošanas sistēmas ikdienas uzturēšanas 

pasākumiem. 

10. Pretendentam nodrošināt problēmu pieteikuma atbalsta e-pastu un tālruni, pa kuru 

Pasūtītājs var informēt Pretendentu par konstatētajām problēmām.  

 

Iekārtu skaits un komplektācija 

 

Iekārtu un materiālu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 Krāsu kamera IP 4MP ārējā (nokomplektēta) gab. 9 

2 Montāžas kārba IP kamerai gab. 9 

3 Kronšteins gab. 7 

4 PoE barošanas bloks 48VDC IP kamerai gab. 2 

5 Instalācijas kārba IP65 gab. 3 

6 Videonovērošanas ieraksta iekārta gab. 1 

7 HDD 4TB Surveillance gab. 1 

11 Komutators 10/100/1000M PoE gab. 3 

12 Dual Antenna ar frekvenču aizsardzību gab. 10 

14 Kabeļi, savienojumi un materiāli kompl. 1 
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Prasības iekārtām: 

1) 9 gab. 4MP IP video kamera (nokomplektēta) 

Apraksts Prasības Pretendenta piedāvājums 

Sistēma  Krāsu IP 4Mpx WDR Network 

Bullet kamera ar smart atbalstu 

 

Tips Ārā uzstādāma 

videonovērošanas videokamera 

 

Matrica  Vismaz 1/2.7" Progressive Scan 

CMOS 

 

Objektīvs: 4mm objektīvs  

Izšķirtspēja reāllaika režīmā Vismaz 2688 × 1520   

Kadru ātrums  Vismaz  25 fps (2688 × 1520)   

SMART Funkcijas  Līnijas šķērsošanas noteikšana, 

ielaušanās atklāšana, ieejas 

noteikšana reģionā, iziešanas 

no apgabala noteikšana, viltus 

trauksmes filtrs pēc mērķa 

klasifikācijas 

 

Video Saspiešana  H.265, H.265+. H.264, H.264+   

Gaismas jūtība 0.012 Lux @ (F1.6, AGC 

ieslēgts), 0 Lux ar ieslēgtu IR 

 

IR Diapazons  Vismaz 80m   

Citas atmiņas iespējas Iebūvēta Micro 

SD/SDHC/SDXC pieslēgvieta, 

maksimāli līdz 128 GB 

 

Slēdža ātrums: 1/3 s to 1/100,000 s   

WDR funkcija Vismaz 120dB   

Darbības temperatūra Stabila darbība diapazonā no -

30C līdz +60C  

 

Drošības klase Vismaz IP66  

Barošanas slēgums 12 VDC ± 25%, 5.5 mm 

kaoksiāls barošanas ligzda,PoE 

(802.3at, klase 4) 

 

Atbalstāmie protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 

FTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, 

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, 

UDP, Bonjour 

 

Komplektā Barošanas PoE bloks un vadi, 

montāžas kronšteini, 

savienojuma vadi un materiāli 

 

Garantija Vismaz 24 mēneši  

 

 Kameras izmanto samazinātu izšķirtspēju reāllaika novērošanai 

 Kameras ļauj vienlaicīgu reāllaika un arhīva pārskatu, bez riska zaudēt datus  

 Kameras spēj darboties temperatūru amplitūdā no -30° līdz +60° C bez papildus 

sildierīcēm 

 Novērošanas kameru jaudas padevei un datu raidīšanai izmantojams viens kabelis, 

jaudas padeve notiek izmantojot PoE (Power over Ethernet) 

 kameras piegādājamas atbilstoši apjomu tāmei ar stiprinājumiem, un barošanas 

blokiem, bezvadu antenām ar programmnodrošinājumu. 
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 bezvadu antenām jānodrošina savienošanās ar esošo bezvadu sistēmu un 

jānodrošina datu pārsūtīšana uz novērošanas centru 

 

2) 1 gab. Video ierakstu iekārta (nokomplektēta) 

Apraksts Prasības 
Pretendenta 

piedāvājums 

Sistēma  32 kanālu NVR video reģistrators   

IP video ieejas Iespēja pieslēgt vismaz 32 IP 

videonovērošanas kameras no kurām 16 

barot caur PoE no rakstītāja 

 

Ienākošā datu plūsma 160 Mbps  

Izejošā datu plūsma 256 Mbps  

Kompresija  H.265/H.264+/H.264/MPEG4  

Video interfeisi HDMI izeja - izšķirtspēja līdz 1-ch, 4K 

(3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 

1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 

1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 

720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

VGA izeja 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 

1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 

768/60H 

 

Audio interfeisi 1 ieeja,1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)   

Ieraksta/atskaņošanas 

izšķirtspēja 

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA

/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  

 

Sinhrona atskaņošana 16 kanāli  

SATA interfeisi Vismaz 4 SATA interfeisi, līdz 6TB 

katram diskam 

 

Tīkla protokoli TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, 

DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, 

UPnP™, HTTPS 

 

Datu pārraide 2 RJ45 10M/100M/1000M  

Barošana: 100-240V  

Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras 

diapazonā 

-10 °C ~ +55 °C, -5 °C  līdz 50°C, 

mitrums 90% vai mazāks (bez 

kondensācijas) 

 

Seriālais ports 1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232, 1 

keyboard (optional) 

 

Trauksmes ieejas/izejas 16/4  

Darba režīms 24h diennaktī, 7 dienas nedēļā  

Komplektā Barošanas bloks un vadi, montāžas 

kronšteini, savienojuma vadi un materiāli 

 

Garantija Vismaz 24 mēneši  

 

Video novērošanas programmatūras vispārējās prasības: 

1) dažādu līmeņu piekļuves funkcija, ar lietotāja darbību atskaitēm un uzraudzību; 

2) procesu pārraudzība un vadība; 

3) laika programmas; 

4) notikumu automātiskā reģistrācija; 

5) datu arhivēšana; 

6) trauksmju pārlūkošana un pārvaldība sistēmas arhīvā; 

7) datu grafiskā pārlūkošana un analīze; 

8) automātisks trauksmes paziņojums; 

9) neierobežots lietotāju skaits; 

10) trauksmju noteikšana pēc iepriekš definētiem filtriem; 
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11) bezmaksas programmatūras atjauninājumi 

 

3) 10 gab. Dual Antenna ar frekvenču aizsardzību (nokomplektēta) 

Apraksts Prasības Pretendenta piedāvājums 

Processors  AR9344, 600MHz vai 

līdzvērtīga 

 

Atmiņa  Flash 16 MB, RAM vismaz 

64MB 

 

Darbības frekvence  5150 - 5875 MHz   

Interfaces  10/100 Ethernet Port  PoE   

Barošanas spriegums, 

patēriņš 

10 – 28V ne vairāk par 7W 

patēriņu 

 

Pastiprinājums  Ne mazāks par 16 dBi ar 

virzienvērsumu ne vairāk par 

23
0
 

 

Bezvadu čipkope AR9344 vai līdzvērtīga  

Polarizāciju ķēdes 2  

Maksimalā patērēta jauda  24V, 0.5A Gigabit PoE   

Darbības temperatūra  -40 to 70° C   

Komplektā Barošanas PoE bloks un vadi, 

montāžas kronšteini, 

savienojuma vadi un 

materiāli 

 

Datu drošība Iekārtai jāatbalsta virtuālā 

tīkla savienojums (VLAN) 

 

Garantija Vismaz 24 mēneši  

 

4) 3 gab. Komunikāciju tīkla komutators PoE (nokomplektēta) 

Apraksts Prasības Pretendenta piedāvājums 

Porti 6porti, Pilns duplekss   

Datu pārraides ātrumi  10/100 Mbit/s   

Lejupejošie savienojumi 4  

Augšupejošie savienojumi 2  

CCTV režīms jā  

Darbības temperatūra -10°C~50°C  

Tīkla barošanas PoE 

standarts  

IEEE802.3af/at PoE  

Datu buferatmiņa Ne mazāka par 448Kb  

Maiņstrāvas ievades 

spriegums  

100-240   

Komplektā Barošanas bloks un vadi, 

montāžas kronšteini, 

savienojuma vadi un materiāli 

 

Garantija Vismaz 24 mēneši  

 

 

(Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.6 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkuma 1.daļa-Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana 

Piedzīvojumu parkam 

 

Nosaukums 
Cena EUR  bez 

PVN 

PVN Cena EUR ar 

PVN 

Videonovērošanas iekārtas 

piegāde un uzstādīšana 

   

 

 

 

 Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj: 

- iekārtas piegāde un uzstādīšana, apmācības, garantijas nodrošināšana un cita no tehniskās 

specifikācijas prasību nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas; 

- visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk-PVN); 

- citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu. 

Visi maksājumi tiek veikti pēc attaisnojošu dokumentu saņemšanas. 

 

 

 

 

 

 

(Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.7 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkuma 2.daļa - Tehniskā apsardze, ugunsdzēsības, apsardzes un videonovērošanas 

sistēmas apkalpošana un  tehniskā apkope 

 

1. Veikt objektu (skat. tabulu Nr.3) tehnisko apsardzi, kā arī tehniskās apsardzes 

signalizācijas, ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 

iekārtu funkcionēšanu 24 stundas diennaktī, pieņemot trauksmes signālus no 

pasūtītāja objektiem, apstrādāt, uzskaitīt un saglabāt informāciju par trauksmes 

nostrādāšanas gadījumiem. 

2. Operatīvi nodrošināt papildspēku iesaistīšanu, ja objekta telpās notikusi 

avārija, ir radušies cilvēku prettiesiska aizskārumu draudi, ielaušanās, 

pazudušas telpās materiālās vērtības utml. 

3. Veikt objektu telpu apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas uzraudzību, kā arī nodrošināt apsardzes 

signalizācijas un ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēmas tehnisko apkopi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī sniegt 

atzinumus par iekārtu stāvokli, vajadzības gadījumā sastādot defektācijas 

aktus. 

4. Apsardzes, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas tehniskajā apkopē ir 

veicamas sekojošas darbības (vizuālā apskate, detektoru un skaņas avotu 

darbspējas pārbaude, parametru un uzstādījumu regulēšana, rezerves 

barošanas bloka un akumulatora pārbaude). 

5. Nodrošināt regulāras apkopes, vienu reizi ceturksnī, vai pēc pasūtītāja 

pieprasījuma, pakalpojumu veikt citā laika periodā. 

6. Uzstādīto sistēmu apkopes un remontdarbus veikt pieaicinot atbildīgās 

personas, kas norādītas 7.pielikumā “Kontaktinformācija objektos”, darbu 

izpildi noformēt ar aktu. 

7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma dot objekta apsardzes sistēmu tehniskā stāvokļa 

vērtējumu un sniegt rekomendācijas tā papildu nostiprināšanai. 

8. Pēc trauksmes signāla saņemšanas (apsardzes, ugunsgrēka) ierasties objektā 

un nekavējoties informēt Pasūtītāja atbildīgās personas, nepieciešamības 

gadījumā ziņot attiecīgajiem valsts dienestiem. 

9. Nepieciešamības vai avāriju gadījumā sadarboties ar VUGD, valsts policiju, 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un citiem Latvijas Valsts 

speciālajiem dienestiem un nodrošināt to ierašanos objektā vai objektos. 

10. Nepieciešamības gadījumā veikt pasūtītāja darbinieku instruktāžu par 

apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes 
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signalizācijas sistēmas lietošanu, sniegt konsultācijas un rekomendācijas par 

iekārtu darbības uzlabošanu. 

11. Nodrošināt tehniskās apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas darbības stāvokļa novērošanu, trauksmes 

signāla no objekta saņemšanu centrālajā apsardzes pultī (turpmāk – CAP) un 

saņemto trauksmes signālu apstrādi. 

12. Nepieciešamības gadījumā Pretendentam apsargāt objektu līdz Pasūtītāja 

pārstāvja ierašanās brīdim. 

13. Pretendentam nodrošināt SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” 

struktūrvienību apsardzes, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas apkalpošanu, 

tai skaitā, drošu un ekonomisku darbu, savlaicīgu iekārtu apkalpošanu un 

remontu, periodisku funkciju pārbaudi. 

14. Aktīvi sadarboties ar Pasūtītāja struktūrvienību vadītājiem un atbildīgajām 

personām par iekārtu uzturēšanu un ekspluatācijas režīmu ievērošanu, 

operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, novērst konstatētos trūkumus un darba 

traucējumus. 

15. Izpildītājam ir pienākums veikt arī iekārtu remonta darbus. Izpildītājam ir 

pienākums uzsākt iekārtu remontdarbu veikšanu pēc iespējas ātrāk: steidzamos 

gadījumos, ne vēlāk kā 4 stundu laikā, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 24 

stundu laikā. Remontdarbus uzsāk pēc pasūtītāja pilnvarotās personas tāmes 

akcepta saņemšanas un paveic 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja pasūtītājs 

konstatē, ka izpildītāja tāmē ir norādītas cenas, kas nav atbilstošas tirgus 

situācijai (pārsniedz tās), pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citas personas 

remontdarbu veikšanai. 

16. Sistēmas bojājumu gadījumā, ja tam par iemeslu ir nekvalitatīvi veikti 

remontdarbi un/vai tehniskā apkope, pakalpojuma sniedzējam 2(divu) darba 

dienu laikā pēc pasūtītāja pretenzijas saņemšanas novērt bojājumus. 

17. Veikt nepieciešamos ierakstus ugunsgrēka atklāšanas sistēmu iedarbošanās 

gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, nodrošinot to uzglabāšanu. 

18. Reizi ceturksnī veikt videonovērošanas sistēmas tehnisko apkopi 

(videonovērošanas sistēmas elementu ārējā vizuālā pārbaude, attēla kvalitātes 

pārbaude un monitora un ierakstu arhīva pārbaude (attēla asums, izšķirtspēja, 

kameru redzamības leņķis), videokameru un objektīvu attīrīšana no 

netīrumiem, putekļiem, svešķermeņiem, ekspluatācijas gaitā izmainījušos 

parametru un uzstādījumu regulēšana, programmatūra pārinstalēšana (ja 

nepieciešams)). 

19. Pretendentam nodrošināt videonovērošanas iekārtu apkalpošanu, tai skaitā, 

drošu un ekonomisku darbu, savlaicīgu iekārtu apkalpošanu un remontu, 

periodisku funkciju pārbaudi. 
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Pielikums Nr.8 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkuma 2.daļa - Tehniskā apsardze, ugunsdzēsības, apsardzes un videonovērošanas 

sistēmas apkalpošana un tehniskā apkope (excel fails pielikumā) 
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Pielikums Nr.9 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

LĪGUMA PROJEKTS 

(par videonovērošanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu) 

 

Ventspilī,       2020.gada __._______ 

 SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, reģistrācijas Nr.40003245964, tās 

valdes priekšsēdētāja Jurģa Liepājnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, 

turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 __________, reģistrācijas Nr.______, tās ______________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā _____________, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk 

tekstā sauktas – Līdzēji, pamatojoties uz SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” 

veiktās cenu aptaujas ___________ (identifikācijas Nr.CA2020/10) rezultātiem, 

noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt 

videonovērošanas iekārtu saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju 

(pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2), Līguma 

2.2.punktā norādītajās vietās, turpmāk tekstā saukta  - Prece. 

1.2. Izpildītājs apliecina, ka visa programmatūra ir licencēta. 

1.3. Preces paliek Izpildītāja īpašumā, kamēr Pasūtītājs nav apmaksājis pilnu 

Preču cenu. Īpašuma tiesības uz Precēm Pasūtītājs iegūst brīdī, kad ir 

veicis pilnu Preču cenas samaksu. 

1.4.Izpildītājs iepriekšminēto Preču piegādi un uzstādīšanu veic ar savu 

darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma 

kopējā summā. 

 

2. Preces piegādes noteikumi 

2.1. Preces tiek piegādātas un uzstādītas 1 (viena) mēneša laikā no Līguma 

abpusējas noslēgšanas brīža. 

2.2. Preču piegāde un uzstādīšana (videonovērošanas punkti) notiek sekojošās 

adresēs: 

2.2.1. Piedzīvojumu parks – BMX teritorija, Krustkalna iela5, Ventspils; 

2.2.2. Piedzīvojumu parks – Atrakciju zona, Saules iela 141, Ventspils; 

2.2.3. Piedzīvojumu parks – Veikparks, Ganību iela 158, Ventspils. 

2.3. Līguma 1.1.punktā minēto Preču piegādi un uzstādīšanu Līdzēji apliecina 

ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājam jāapstiprina 3 (trīs) 

darba dienu laikā, izņemot līguma 2.6.punktā minēto gadījumu. 

Pieņemšanas – nodošanas akts jāsastāda 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 

1(viens) Pasūtītājam, 1(viens) Izpildītājam. 

2.4.Pasūtītājs pilnvaro pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīt Piedzīvojumu 

parka pārvaldnieku Juri Riekstiņu, kā arī risināt visus jautājumus, kas 

saistīti ar Līguma izpildi. 
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2.5. Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajā termiņā novērš 

minētās nepilnības un paziņo Pasūtītājam par norādīto nepilnību 

novēršanu. Pasūtītājs veic atkārtotu Preču pieņemšanu Līguma noteiktajā 

kārtībā. 

2.6. Izpildītāja pienākums ir nekvalitatīvo Preci apmainīt vai novērst trūkumus 

bez papildus samaksas par Preci un darbu.   

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1.Līguma kopējā summa par Līgumā noteikto Preču piegādi un uzstādīšanu 

ir EUR _____ (_____) bez pievienotā vērtības nodokļa. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksās 

Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzēji vai 

to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, 

saskaņā ar Izpildītāja izsniegto pavadzīmi vai rēķinu. 

3.3. Pasūtītājs tam Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto bankas kontu. 

3.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad 

maksājums ir saņemts Izpildītāja bankas kontā. 

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Izpildītājam Līguma kopējo 

summu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt preces Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.1.3. Līdz brīdim, kad Preces nonāk Pasūtītāja īpašumā, tam uz Precēm 

ir lietošanas tiesības; 

4.1.4. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Preču nodošanas-pieņemšanas 

aktu, ja ir konstatēts, ka piegādātās Preces kopumā vai kāda daļa 

neatbilst Līguma vai tā pielikumu nosacījumiem un/vai Preces 

kopumā vai kāda to daļa ir bojātas; 

4.1.5. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas-nodošanas laikā Pasūtītājs 

konstatē, ka Preces kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā 

pielikumu nosacījumiem un/vai Prece kopumā vai kāda to daļa ir 

bojātas, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Līdzēji vai to 

pilnvaroti pārstāvji un tiek pārtraukta Preču pieņemšana nodošana. 

Izpildītājam Līdzēju parakstītā Preču defektu aktā norādītajā 

termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 5 kalendārām dienām) ar 

saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš visi konstatētie Preču 

trūkumi un/vai bojājumi, bet, ja tos nav iespējams novērst, tad 

Izpildītājam ir jāpiegādā Līguma nosacījumiem atbilstoša prece; 

4.1.6. Ja Izpildītājs izvairās no Līguma 4.1.5.punktā noteiktā Preču 

trūkumu novēršanas un/vai Preču maiņas, tad Pasūtītājam ir 

tiesības tos novērst pašam vai ar trešo personu palīdzību, pieprasot 

no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus un Izpildītājam ir 
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pienākums tos apmaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no 

dienas, kad tas no Pasūtītāja ir saņēmis rēķinu par šajā Līguma 

punktā noteiktajiem izdevumiem; 

4.1.7. Atsevišķi Pasūtītāja pienākumi un tiesības minēti arī citos Līguma 

punktos. 

4.2.Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.2.1. Izpildītāja pienākums ir nodot (uzstādīt) Pasūtītājam Preces šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā, saņemt par tām samaksu; 

4.2.2. Veikt Preču piegādi (uzstādīšanu) atbilstoši Līguma 2.nodaļas un 

Tehniskās specifikācijas prasībām. Preces tiek piegādātas rūpnīcas 

oriģinālajā iepakojumā, Preces nav iepriekš lietotas, tajās nav 

iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes; 

4.2.3. Pirms Preču piegādes (uzstādīšanas) ar Pasūtītāja kontaktpersonu 

saskaņot piegādes laiku; 

4.2.4. Vienlaicīgi ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājam iesniegt 

lietošanas instrukciju valsts valodā; 

4.2.5.  Izpildītāja pienākums nodrošināt Pasūtītāja atbildīgā darbinieka 

apmācību uz vietas darbam ar videonovērošanas sistēmu, 

lietotājprogrammu un tās ierīcēm; 

4.2.6. Atsevišķi Izpildītāja pienākumi un tiesības minēti arī citos Līguma 

punktos. 

5. Garantijas 

5.1. Piegādātajām Precēm garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši. 

Garantijas laiku sāk skaitīt no pavadzīmes parakstīšanas brīža. Garantija 

tiek nodrošināta piegādei atbilstošajās iestādēs. Garantijas saistību izpilde 

tiek veikta bez maksas. 

5.2. Preču garantijas laikā, visus ar slēptiem defektiem un nepilnībām saistītos 

remontus Izpildītājs veic uz sava rēķina. 

5.3.Garantijas saistības ir spēkā ar nosacījumu, ja Pasūtītājs ievēro Preču 

ekspluatācijas noteikumus, kas izsniegti Pasūtītājam. 

5.4. Ja Preces tiek nosūtītas apmaiņai vai remontam, transporta izdevumus 

apmaksā Izpildītājs. 

5.5. Garantijas laikā Izpildītājam bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba 

dienu laikā. Ja tas nav iespējams, Pasūtītājs jānodrošina ar rezerves iekārtu 

un līdzvērtīgiem parametriem. Garantijas remontu vai nomaiņu veikt ne 

vēlāk kā 5 darba dienu laikā.  

5.6. Preču bojājumus, kas radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Izpildītājs novērš par 

maksu uz atsevišķas rakstiskas vienošanās pamata. 

 

6. Pušu atbildība par saistību neizpildi 

6.1. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības Līgumā noteiktajos termiņos, 

Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5% (nulle 

komats pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru 

nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda. 
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6.2. Ja Pasūtītājs par Precēm nesamaksā Izpildītājam Līgumā noteiktajā 

termiņā, Izpildītājam ir tiesības aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0.5% 

(nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda. 

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē noteikto Preču defektu novēršanas un/vai 

maiņas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir 

pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu EUR 20.00 (divdesmit euro) par 

katru kavējuma dienu.  

6.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Preču piegādi 

un/vai uzstādīšanu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai 

nodarīts kaitējums trešajām personām, tad visus un jebkādus tādējādi 

radītos zaudējumus un kompensācijas  sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā 

arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā 

radītajām un iespējamajām sekām. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Līdēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību 

neizpildīšanu Līguma ietvaros, ja šī neizpildīšana ir sekas tādiem 

apstākļiem un notikumiem kā dabas katastrofas, ūdens plūdi, 

ugunsnelaime, un citas stihiskas nelaimes, pēkšņs, neparedzēts 

elektroenerģijas padeves traucējums, karš, streiki, nemieri, valsts iekšējie 

apvērsumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles 

robežās, turpmāk tekstā -  Nepārvaramā vara, tādā gadījumā Līguma 

saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar 

nepārvaramas varas izraisīto Līguma saistību aizkavēšanos. 

7.2. Līdzēju nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks  

uzskatīta par Līguma izbeigšanu vai saistību nepildīšanu, ja Līdzēju 

nespēja izriet no Nepārvaramas varas notikuma, un, ja Līdzēji, kuru 

ietekmējis šāds notikums: 

7.2.1. Ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi 

nepieciešamo uzmanību un iespēju robežās veikusi pamatotas 

alternatīvas darbības, lai izpildītu Līguma noteikumus; 

7.2.2. Ir centusies iesaistīt trešās personas vai atbilstošas kompetences 

valsts vai pašvaldību iestādes, lai novērstu vai mazinātu 

Nepārvaramas varas  iedarbību; 

7.2.3. Ir informējusi otru Līdzēju par Nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanos. 

7.3. Ja Nepārvarama vara ir spēkā ilgāk par 1(vienu) kalendāro mēnesi, katram 

no Līdzējiem ir tiesības  vienpusēji izbeigt šo Līgumu. 

 

8. Strīdu izšķiršana 

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas izceļas no Līguma 

izpildes, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. 
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8.2.Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties mierīgā ceļā par strīdu izšķiršanu, 

strīds risināms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

9. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu, un ir spēkā līdz 

Līdzēju pilnīgai saistību izpildei. 

9.2. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām 

un citām no Līguma izrietošām saistībām, kas radušās Līguma darbības 

laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai. 

9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to 

Izpildītājam, gadījumos, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Preču piegādes un 

uzstādīšanas termiņu kavē vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas. 

9.4. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla 

dēļ. 

10. Papildus noteikumi 

10.1. Ar Līguma abpusēju parakstīšanas dienu visas iepriekšējās vienošanās 

attiecībā uz Līguma priekšmetu, neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski 

vai rakstiski, zaudē juridisku spēku. 

10.2. Līdzēju reorganizācijas gadījumā no Līguma izrietošās saistības pāriet 

tiesību un saistību pārņēmējam (pārņēmējiem). 

10.3. Līguma attiecības, kas nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.4. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi Līgumā izdarāmi, abpusēji 

saskaņojot un rakstiski noformējot vienošanos, kas pēc tās abpusējas 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.5. Līgums sagatavots uz __ (___) lapām latviešu valodā un parakstīts 

divos eksemplāros- pa vienam katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

 

11. Pušu juridiskās adreses 

 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Reģ. Nr.40003245964  

Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601  

AS Swedbank, HABALV22  

Konta Nr.LV29HAB0001408060044  

 

 

valdes priekšsēdētājs 

Jurģis Liepājnieks 
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Pielikums Nr.10 pie cenu aptaujas 

 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana  

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” struktūrvienībās” 

Id. Nr. CA2020/10 

 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

(par tehniskās apsardzes, ugunsdzēsības, apsardzes un videonovērošanas sistēmas 

apkalpošanu un tehnisko apkopi) 

 

Ventspilī                                                                                           2020.gada ____. 

__________ 

 

 SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, tās valdes priekšsēdētāja Jurģa 

Liepājnieka personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā 

saukta Pasūtītājs, no vienas puses,  

un  __________________, tās ___________________ personā, kura darbojas 

pamatojoties uz statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, 

abas kopā turpmāk šī līguma tekstā sauktas Līdzēji vai Puses,  

Līdzēji, ņemot vērā 2020.gada ___._________ SIA “Olimpiskais centrs 

“Ventspils”” Mazo iepirkumu komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts 

par uzvarētāju cenu aptaujā Nr. CA2020/10 „Tehniskās apsardzes nodrošināšana SIA 

“Olimpiskais centrs  “Ventspils” struktūrvienībās”, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts 

Līgums, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets un vienošanās apjoms 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem veic apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas 

iekārtu apkalpošanu, turpmāk Līguma tekstā saukta Apkalpošana, un nodrošina 

objektu tehnisko apsardzi, turpmāk Līguma tekstā saukta Apsardze, SIA 

“Olimpiskais centrs “Ventspils”” struktūrvienībās, turpmāk Līguma tekstā 

saukti Objekti.  

1.2. Objekts Apsardzes sakarā Līguma izpratnē ir Pasūtītāja īpašumi, kurās uzstādīta 

apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas sistēma un/vai videonovērošanas 

iekārtas (turpmāk – Sistēma). 

1.3. Apkalpošanas un Apsardzes sniegšanas kārtība noteikta saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem un Tehnisko specifikāciju ( __.pielikums).  

1.4. Apsardze nozīmē šādas darbības: 

1.4.1. Objektu pieslēgšana Izpildītāja centrālajai apsardzes pultij, turpmāk 

Līgumā saukta CAP, ar tehnisku iespēju saņemt trauksmes signālu uz CAP 

no Objektos uzstādītajām apsardzes signalizācijas iekārtām gadījumos, kad 

ir notikusi prettiesiska ielaušanās vai prettiesiska iekļūšana attiecīgā 

Objektā, vai apsardzes signalizācijas iekārta ir nosūtījusi trauksmes signālu 

uz CAP citu iemeslu dēļ; 

1.4.2. Izpildītāja mobilās grupas ierašanos Objektā, no kura ir saņemts trauksmes 

signāls uz CAP, ievērojot šī līguma __. pielikumā noteikto mobilās grupas 
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ierašanās termiņu, ar nolūku izdarīt visu iespējamo, lai novērstu Objektā 

prettiesiskās darbības. 

1.5. Apkalpošana nozīmē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem:   

1.5.1. Objektos uzstādīto apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas un 

videonovērošanas iekārtu profilaktiskās pārbaudes, tehniskās apkopes un 

uzturēšanu darba kārtībā;  

1.5.2. regulāru ierakstu veikšana iekārtu pārbaužu un remontu darbu izpildes 

žurnālos.  

1.5.3. Remontdarbu veikšana, katru gadījumu atsevišķi saskaņojot ar Pasūtītāju;  

1.6. Izpildītājam ir pienākums pēc ikreizēja Pasūtītāja pasūtījuma veikt arī apsardzes, 

ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu remonta darbus. 

Izpildītājam ir pienākums uzsākt iekārtu remontdarbu veikšanu pēc iespējas 

ātrāk: steidzamos gadījumos ne vēlāk kā 4 stundu laikā, pārējos gadījumos ne 

vēlāk kā 24 stundu laikā, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju remontdarbu tāmi. 

 

2. Līdzēju pienākumi un tiesības. 

2.1. Izpildītāja pienākumi: 

2.1.1. nodrošināt Objektu un tajos esošo materiālo vērtību Apsardzi; 

2.1.2. sniegt Pakalpojumus šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, 

termiņā un kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies 

Līguma neievērošanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā; 

2.1.3. novērst Pakalpojuma neatbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām 

prasībām saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību; 

2.1.4. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu un par 

iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē; 

2.1.5. pēc trauksmes signāla saņemšanas paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām 

personām un nodrošināt mobilās grupas ierašanos Objektos 

Līguma__. pielikumā norādītajos termiņos Pasūtītāja norādītajām 

atbildīgajām personām, kā arī veikt visu iespējamo, lai novērstu 

prettiesisku darbību veikšanu Objektos; 

2.1.6. gadījumā, ja Objektu apsardzes signalizācijas iekārta nav atjaunojusi savu 

darbību pēc trauksmes signāla pārraidīšanas, apsargāt Objektus bez 

papildus maksas 2 (divas) stundas, un, ja nepieciešams, iespēju robežās 

nodrošināt Pasūtītāja ierašanos Objektos;  

2.1.7. pēc iepriekšējā punktā minētā divu stundu termiņa izbeigšanās, apsargāt 

Objektus par samaksu Euro ___________________, plus PVN, stundā 

līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim; 

2.1.8. neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju par Pasūtītāju un 

Objektiem, kā arī neizpaust Objektu pults numurus un signalizācijas 

lietošanas noteikumus. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas 

piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt visus nepieciešamos 

pasākumus par informācijas, ko Izpildītājs ieguvis no Pasūtītāja Līguma 

izpildes gaitā, neizpaušanu, izņemot, ja to pieprasa valsts institūcijas, 

kurām saskaņā ar likumu ir tiesības prasīt šādu informāciju; 

2.1.9. pieslēgt Objektus CAP kontrolei; 

2.1.10. Izpildītājs ir veicis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu __________ 

saskaņā ar ___________ izdotu polisi Nr.________ (civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polises kopija – Līguma ___.pielikumā) saskaņā 

ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.58 „Noteikumi 
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par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”. 

Izpildītājs pēc apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām ne vēlāk kā 

1 (vienas) darba dienas laikā iesniedz Pasūtītājam jaunās apdrošināšanas 

polises kopiju, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

2.2. Izpildītājam ir tiesības: 

2.2.1. nepieslēgt Objektu centrālās apsardzes pults kontrolei, ja ir bojāta Objekta 

elektroapgāde; 

2.2.2. nepieslēgt Objektu centrālās apsardzes pults kontrolei, ja ir bojāti Objekta 

perimetra elementi (logi, durvis, sienas, jumts). 

2.3. Pasūtītājam ir pienākums: 

2.3.1. nodrošināt Izpildītāja pārstāvjiem iespēju iekļūt Objektos; 

2.3.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma iepazīstināt Izpildītāja pārstāvi ar Objektiem, 

tur esošajām apsardzes un signalizācijas sistēmām, kā arī citiem Objektos 

esošajiem Izpildītāja darbam nepieciešamajiem tehniskajiem un 

speciālajiem līdzekļiem, to lietošanas instrukcijām; 

2.3.3. nodrošināt Objektu elektrotīklu uzturēšanu kārtībā tā, lai apsardzes un 

ugunsdrošības signalizācijas sistēmas būtu pastāvīgi nodrošinātas ar 

spriegumu neatkarīgi no piegādātāja piegādātās elektroenerģijas; 

2.3.4. pārliecināties vai pirms apsardzes signalizācijas ieslēgšanas Objektos nav 

palikuši cilvēki vai dzīvnieki; 

2.3.5. atstājot Objektu, pārliecināties, vai apsardzes signalizācija ieslēgta 

apsardzes režīmā; 

2.3.6. signalizācijas iekārtu bojājumu gadījumā, neatstājot Objektu, nekavējoties 

informēt Izpildītāju par bojājumu; 

2.3.7. saudzīgi izturēties pret signalizācijas sistēmu elementiem, kā arī 

nodrošināt, lai signalizācijas sistēmu devēji nebūtu aizsegti ar mēbelēm, 

augiem vai citiem priekšmetiem; 

2.3.8. neizpaust nepiederošām personām Objektu pults numurus un signalizācijas 

lietošanas noteikumus; 

2.3.9. savlaicīgi samaksāt Izpildītājam saskaņā ar Līguma 8.nodaļā noteikto 

kārtību; 

2.3.10. neieiet Objektos bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes, ja ir konstatēti 

acīmredzami perimetra bojājumi (izsists stikls, bojātas durvis, sienas, 

jumts u.c.); 

2.3.11. atslēgt Objektus no apsardzes saskaņā ar Izpildītāja instrukcijām; 

2.3.12. divu stundu laikā pēc Izpildītāja telefoniska paziņojuma attiecīgajam 

pārstāvim, kas norādīts šī Līguma ___. pielikumā, ierasties Objektā, ja ir 

saņemts trauksmes signāls; 

2.3.13. zādzības vai laupīšanas gadījumā saskaņot ar Izpildītāju inventarizācijas 

laiku, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi vai pārstāvjus; 

2.3.14. pēc Izpildītāja rekomendācijas nodrošināt Objektu apsardzes sistēmu 

uzlabošanas darbu veikšanu; 

2.3.15. rūpīgi izturēties pret savu īpašumu un ievērot piesardzības pasākumus, 

piemēram, aizejot aizslēgt telpas un aizvērt logus, neatstāt ieslēgtas 

elektroiekārtas, kas var izraisīt ugunsgrēku, neatstāt mantas brīvi 

pieejamas nepiederošām personām. 

2.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Objektā esošo Pasūtītājam piederošo materiālo 

vērtību (nauda, juvelierizstrādājumi, dārgmetāli, antikvārie priekšmeti u.c.) 

pareizu uzglabāšanu un aizsardzību, t.i., skaidras naudas summu, kas lielāka par 
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EUR 1000 (viens tūkstotis eoro) uzglabāšanu slēdzamā seifā, kurš tiek 

piestiprināts pie nesošajām konstrukcijām sienas un/vai grīdas. Nakts laikā un 

ārpus Objekta darba laika: juvelierizstrādājumu, dārgmetālu u.c. vērtību 

glabāšanu slēdzamā metāla seifā, bet Objekta darba laikā šō vērtību glabāšanu 

speciālās trieciendrošās vitrīnās vai kastēs, kuras tiek glabātas, saskaņā ar šī 

līguma punkta noteikumiem. 

2.5. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par savlaicīgu informācijas sniegšanu viens otram 

gadījumos, ja tiek mainīti to rekvizīti. 

 

3. Kārtība trauksmes signāla gadījumā. 

3.1. Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā pēc ierašanās Objektā Izpildītāja mobilā 

grupa iespēju robežās, ievērojot draudu raksturu un apstākļus, veic šādas 

darbības: 

3.1.1. apseko Objektu no ārpuses, 

3.1.2. noskaidro iemeslu trauksmes signāla raidīšanai, 

3.1.3. cenšas novērst konstatētos draudus Objektam, 

3.1.4. cenšas pārtraukt prettiesiskās darbības, 

3.1.5. ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, cenšas neitralizēt personas, 

kas veic prettiesiskas darbības Objektā, 

3.1.6. atjauno Objektā sabiedrisko un Pasūtītāja iekšējo kārtību. 

3.2. Izpildītājs paziņo vienam no Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas norādīti 

šī Līguma _.pielikumā par trauksmes signāla saņemšanu no Sistēmas. 

3.3. Ja Sistēma ir atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla saņemšanas un nav 

konstatētas ielaušanās pēdas Objektā (durvis un logi ir veseli), Izpildītājs rīkojas 

atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumiem: 

3.3.1. nodrošina Objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz Pasūtītāja 

pārstāvja ierašanās brīdim, ievērojot Līguma 2.1.67.punktā noteikto maksu 

un Līguma 3.5.punktā noteikto kārtību; vai 

3.3.2. atstāj Objektu (Objekta teritoriju). 

3.4. Ja Sistēma nav atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla saņemšanas, 

neatkarīgi no tā, vai ir vai nav konstatētas ielaušanās pēdas Objektā, Izpildītājs 

neieiet Objektā un nodrošina Objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz 

Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim.  

3.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Objekta ārējo apsardzi ne vairāk par 2 

(divām) stundām no ierašanās brīža Objektā par šajā līgumā noteikto maksu. Ja 

Pasūtītāja pārstāvis neierodas 2 (divu) stundu laikā no paziņošanas brīža, 

Izpildītājs turpina Objekta ārējo apsardzi un ir tiesīgs saņemt samaksu šī Līguma 

2.1.7.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

3.6. Gadījumā, ja pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 

atsakās ierasties Objektā, tad Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Objekta tehnisko 

apsardzi un Objekta ārējo apsardzi un atstāt Objektu (Objekta teritoriju). Šādā 

gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par Objektam, Pasūtītājam vai trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem un visu risku par Objektu uzņemas 

Pasūtītājs. 

3.7. Gadījumā, ja ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi nav iespējams sazināties 

telefoniski (Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis neatbild uz ienākošo Izpildītāja 

zvanu, Pasūtītāja tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas; 

Pasūtītāja pilnvarotās personas tālruņa līnija ir slēgta u.c.), tad Izpildītājam ir 

tiesības pārtraukt Objekta tehnisko apsardzi un Objekta ārējo apsardzi un atstāt 
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Objektu (Objekta teritoriju). Šādā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par 

Objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un 

visu risku par Objektu uzņemas Pasūtītājs. 

3.8. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas gadījumā, pēc valsts policijas ierašanās, 

Puses ar valsts policijas pārstāvi sastāda atbilstošu dokumentu, kurā fiksē 

faktiski nozagto mantu, nodarītos zaudējumus un bojājumus. 

 

4. Sistēmas lietošanas kārtība 
4.1. Pasūtītājs apliecina, ka tam ir zināmi Sistēmas efektīvas un pareizas darbības 

noteikumi. 

4.2. Pasūtītājs apliecina, ka ir pilnībā informēts par Sistēmas izvietojumu Objektā, ka 

nav pretenziju pret Sistēmas izvietojumu Objektā un necels pretenzijas pret 

Izpildītāju par zaudējumiem, kuri radušies trešajām personām iekļūstot Objektā 

caur Objekta telpām vai vietām, kuras nav aprīkotas ar Sistēmu. 

4.3. Pasūtītājam nav tiesību patstāvīgi, bez kvalificētu speciālistu līdzdalības, veikt 

Sistēmas konfigurācijas maiņu vai Līguma darbības laikā uzstādīt ar Sistēmu 

aprīkotajās telpās signalizācijas iekārtas, kas paredzētas to pašu funkciju izpildei 

kā Sistēma. 

 

5. Pasūtītāja apliecinājumi 

5.1. Pasūtītājs apliecina, ka viņam ir Objekta telpu lietošanas un valdījuma tiesības, 

tai skaitā tiesības nepieļaut citu personu atrašanos Objektā bez Pasūtītāja 

piekrišanas. 

5.2. Izpildītājam ir tiesības Pasūtītāja vārdā kopīgi ar attiecīgu apdrošināšanas 

sabiedrības pārstāvi pārbaudīt jebkuru Pasūtītāja zaudējumu gadījumu apstākļus.  

5.3. Zaudējumu nodarīšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas sadarboties un sniegt 

Izpildītājam un attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai patiesu un visu tās rīcībā 

esošu informāciju par attiecīgo zaudējumu nodarīšanas gadījumu. 

 

6. Līdzēju atbildība. 
6.1. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tikai materiālos tiešos zaudējumus, pamatojoties 

uz Līguma 7.1.punktā minētajiem dokumentiem, faktiski nodarīto zaudējumu 

apmērā, ja zaudējums nodarīts sakarā ar Izpildītāja pienākumu nepildīšanu vai 

nolaidīgu pildīšanu.  

6.2. Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, ja no Izpildītāja puses tiek izpildīti visi šī 

Līguma noteikumi. 

6.3. Izpildītājs neatbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja zaudējums 

radies sakarā ar Pasūtītāja pienākumu nepildīšanu vai Izpildītājs nav varējis 

pienācīgi izpildīt savus pienākumus sakarā ar Pasūtītāja pienākumu nepildīšanu. 

6.4. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai citām nelabvēlīgām sekām, kas 

radušās sakarā ar pārtraukumiem vai traucējumiem Pasūtītāja vai trešo personu 

pārvaldījumā esošo elektroenerģijas iekārtu vai radiosakaru, vai telefonsakaru 

iekārtu darbībā. 

6.5. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja zaudējums radies sakarā ar to, ka 

Pasūtītājs vai cita ar to saistīta persona nav nodrošinājusi Sistēmas koda 

slepenību vai ir nodevusi Sistēmas kodu trešajai personai. 

6.6. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja zaudējums radies Pasūtītāja vai ar 

Pasūtītāju saistītu personu darbības vai bezdarbības rezultātā. 
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6.7. Izpildītājs ir atbrīvots no jebkādas civiltiesiskas atbildības pret Pasūtītāju, ja ir 

notvertas vainīgās personas zaudējumu nodarīšanā. 

 

7. Zaudējumu atlīdzības kārtība. 

7.1. Ja prettiesisku darbību rezultātā Pasūtītājam nodarīti zaudējumi, Pasūtītājs 

savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc notikuma, iesniedz 

Izpildītājam sekojošus dokumentus: 

7.1.1. pretenziju, aprakstot zaudējumu nodarīšanas apstākļus, zaudējumu 

raksturu, zaudējumu apmēru, vai uzskata Izpildītāju par vainīgu un faktus, 

kas pamato Izpildītāja vainu un cēloņsakarību, kā arī citu svarīgu 

informāciju; 

7.1.2. kompetentās tiesībaizsardzības iestādes izdotu dokumentu, kas apstiprina 

zādzības, laupīšanas vai citas prettiesiskas rīcības faktu; 

7.1.3. inventarizācijas aktu; 

7.1.4. Pasūtītāja iesniegumu ar bojāto vai zudušo mantu uzskaiti un vērtību, kā 

arī atmaksājamo kopējo zaudējumu summu. 

7.2. Izpildītājs neuzņemas materiālo atbildību, ja: 

7.2.1. zaudējums radies nepārvaramas varas vai masu nekārtību laikā; 

7.2.2. zādzības vai laupīšanas izdarītāji iekļuvuši Objektā caur vietām, kas nav 

bijušas bloķētas. 

7.3. Pasūtītāja iesniedzamajiem dokumentiem jāatbilst noteiktajām dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.  

7.4. Izpildītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pasūtītāja iesniegtos dokumentus, ja tie 

neatbilst Līguma 7.3.punktā noteiktajām prasībām. 

7.5. Izpildītājam nav pienākuma segt jebkādus zaudējumus, kamēr nav iesniegti 

Līguma 7.1.punktā minētie dokumenti un citi dokumenti, kas pierāda zaudējumu 

raksturu un apmēru, vai minētie dokumenti neatbilst Līguma 7.3.punktā 

noteiktajām prasībām. 

7.6. Izpildītājam nav pienākuma segt jebkādus zaudējumus, kamēr attiecīgā 

apdrošināšanas akciju sabiedrība nav pieņēmusi lēmumu attiecībā uz 

apdrošināšanas atlīdzības samaksu, pamatojoties uz Līguma 7.1.punkta 

apakšpunktos minētajiem Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem. Laika posmā, 

kamēr attiecīgā apdrošināšanas akciju sabiedrība izskata iesniegtos dokumentus 

apdrošināšanas atlīdzības samaksai, Pasūtītājs apņemas nesniegt pret Izpildītāju 

jebkādas prasības vai vērst pret Izpildītāju pretenzijas. 

7.7. Ievērojot Līguma 6.1.punktu, Izpildītājam ir jāatmaksā zaudējums Pasūtītājam 

pilnā apmērā ne vēlāk kā divu mēneša laikā no šī Līguma 7.1.punktā noteiktā 

apdrošināšanas akciju sabiedrības lēmuma pieņemšanas dienas. Gadījumā, ja 

Izpildītājs kavē šī Līguma 7.7.punktā noteikto zaudējumu atmaksas termiņu, 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (viena puse 

procenta) apmērā no zaudējumu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne 

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

7.8. Par Līguma ___.pielikumā noteikto mobilās vienības ierašanās termiņu Objektā 

ikreizēju nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 

0,5 % (viena puse procenta) apmērā no šī līguma 8.1.3.punktā noteiktās summas 

par katru nokavējuma minūti. 

7.9. Par Apkalpošanas neveikšanu atbilstoši šajā līgumā noteiktai kārtībai 

(Apkalpošanas neveikšanu noteiktajos termiņos un/vai apmēros, ko apliecina 

ieraksta žurnālos trūkums vai citi fakti), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt 
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līgumsodu 0,5% (viena pus procenta) apmērā no šī Līguma 8.1.punktā noteiktās 

summas par katru pārkāpuma gadījumu.  

 

8. Līguma summa un samaksas kārtība. 

8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam: 

8.1.1. par videonovērošanas pakalpojumu sniegšanu EUR ____ (___), plus PVN, 

mēnesī; 

8.1.2. par ugunsdrošības, apsardzes, sistēmas apkalpošanu/apkopi EUR ____ 

(____), plus PVN mēnesī; 

8.1.3. par apsardzi EUR ____(___), plus PVN, mēnesī, kas noteikta saskaņā ar 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu  - _____. pielikums.   

8.2. Kopējā prognozētā šī Līguma summa ir EUR 

_______________________________.  

8.3. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī par 

tekošo mēnesi, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja piestādītā rēķina 

saņemšanas dienas, nepieciešamo naudas summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā 

norādītajā bankas kontā.  

8.4. Par Izpildītāja pienācīgā kārtā veiktiem apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas 

un videonovērošanas iekārtu remonta Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

atbilstoši iepriekš saskaņotai Darbu tāmei 10 (desmit) darba dienu laikā no 

remontdarbu veikšanas, ko apliecinās remonta darbu pieņemšanas-nodošanas 

akts, saskaņā ar Izpildītāja rēķinu. Izpildītājam nav tiesību tā Pasūtītājam 

iesniegtajās remontdarbu tāmes paaugstināt preču, materiālu un visu citu 

izcenojumu.   

8.5. Gadījumā, ja šī Līguma darbības laikā Pasūtītājs vēlas šim Līgumam pievienot 

jaunus Objektus, Puses atsevišķi vienojas par Apsardzes un Apkalpošanas 

izmaksām Objektā, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumā norādīto cenu 

līdzvērtīgam Objektam.  

8.6. Par Līguma 8.2.punktā noteikto apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir 

tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0.5% (viena puse procenta) apmērā no 

savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 

8.7. Papildus maksas pakalpojumi: 

8.7.1. Avārijas izsaukuma izmaksas EUR ___(___), bez PVN, par katru 

izsaukumu; 

8.7.2. Sistēmas remontdarbu vienas darba stundas izmaksas EUR ___( ___), bez 

PVN. 

9. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība. 

9.1. Līdzējiem rakstveidā vienojoties ir tiesības veikt nebūtiskus Līguma grozījumus. 

Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

9.2. Līgumu var izbeigt pirms Līguma 13.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, Līdzējiem 

savstarpēji par to rakstveidā vienojoties. 

9.3. Ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt pakalpojumu kādā no Līguma 

___.pielikumā noteiktajiem objektiem, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no 

Pakalpojuma saņemšanas attiecīgajā objektā, par to vismaz vienu mēnesi iepriekš 

brīdinot šā Līguma 13.8.2.punktā noteikto Izpildītāja kontaktpersonu. Par 

minētajām izmaiņām Līdzēji sagatavo Līguma grozījumus. 
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9.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstiski brīdinot 

Izpildītāju, gadījumā, ja Izpildītājs nepilda savas ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības, līguma saistību pārkāpuma gadījumā, prasot Izpildītājam atlīdzināt 

zaudējumus. 

9.5. Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās 

aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājam ir 

tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma. 

9.6. Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā 

atkāpties no Līguma, ja Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% 

(desmit procentus) no Līgumcenas. 

9.7. Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā 

atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs konstatē, ka: 

9.7.1. Izpildītājam ir anulēta speciālā atļauja (licence); 

9.7.2. Izpildītājs Līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, kurš nav saņēmis 

speciālo atļauju (licenci) attiecīgo apsardzes pakalpojumu sniegšanai; 

9.7.3. ja Izpildītājs Līguma izpildē ir iesaistījis citu apsardzes komersantu 

(apakšuzņēmēju) un nav par to informējis Pasūtītāju vai Pasūtītājs 

objektīvu iemeslu dēļ nav piekritis cita komersanta piesaistei Līguma 

izpildē; 

9.7.4. ja Izpildītājam konstatējami būtiski Apsardzes darbības likuma un citu 

Latvijas Republikas apsardzes darbības jomu regulējošo normatīvo aktu 

pārkāpumi. 

9.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam zudusi nepieciešamība saņemt Pakalpojumus no 

Izpildītāja vai Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei, 

Pasūtītājam ir tiesības vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, rakstveidā par to 

paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līgumā. 

9.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu par to rakstiski brīdinot 

Izpildītāju, gadījumā, ja Izpildītājs veic prettiesiskas darbības, un 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nav novērsis 

pārkāpuma sekas un/vai samaksājis Līgumā noteikto līgumsodu. 

9.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

9.11. Izpildītājam ir tiesības, rakstiski vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

brīdinot Pasūtītāju, vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu: 

9.11.1. ja Pasūtītājs kavē Līguma 8.2.apakšpunktā norādīto samaksas termiņu 

ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām; 

9.11.2. ja Pasūtītājs sabojā vai iznīcina apsardzes vai ugunsdzēsības 

signalizāciju Objektos. 

9.12. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu daļā par atsevišķu Objektu, 

par to rakstiski vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja kādā 

no Objektiem ilglaicīgi nav iespējams atjaunot elektroenerģijas padevi, vai 

Pasūtītājs ir zaudējis Objekta lietošanas vai īpašuma tiesības. 

9.13. Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu 

atbilstoši izpildītajiem un pieņemtajiem Pakalpojumiem un izrakstītajiem 

rēķiniem. 

9.14. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt līgumsodu. 
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10. Nepārvarama vara 
10.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā 

neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju 

nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un 

citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams 

ietekmēt. 

10.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties par to 

jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju 

par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un 

jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie 

apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais 

saistību izpildes laiks un Līguma termiņi ir pagarināmi par laika periodu, kas 

vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Puse nevar izpildīt no Līguma 

izrietošās saistības ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc kārtas, tad 

Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu. 

 

11. Pasūtītāja pilnvarotās personas 
11.1. Pasūtītājs ar šo pilnvaro Līguma ____ pielikumā noteiktās pilnvarotās 

personas pārstāvēt Pasūtītāju un veikt visas nepieciešamās darbības sakarā ar 

trauksmes signāla saņemšanu no Sistēmas. 

11.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt vismaz vienas pilnvarotās personas 

ierašanos Objektā divu stundu laikā pēc Izpildītāja telefoniska paziņojuma 

saņemšanas par trauksmes signāla saņemšanu. 

11.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai vismaz viena no Pasūtītāja 

pilnvarotajām personām būtu sazvanāma pa norādīto tālruņa numuru 

nepārtraukti 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. 

11.4. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Izpildītājam par tālruņa numura, 

adreses, pilnvaroto personu vai citām izmaiņām. 

 

12. Strīdu izskatīšanas kārtība. 

12.1. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji 

cenšas atrisināt sarunu ceļā. 

12.2. Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar 

spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

 

13. Citi Līguma noteikumi. 

13.1. Līgums stājas spēkā 2020.gada __._______ un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) 

mēnešus, t.i., līdz 2023.gada ___._________.  Gadījumā, ja pēc minētā 

termiņa beigām Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nav noslēdzis jaunu līgumu ar 

jaunu/citu pakalpojumu sniedzēju par šajā Līguma 1.punktā minētajiem 

pakalpojumiem, Līgums pagarinās uz laiku līdz Pasūtītājs noslēdz līgumu, un 

Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu par tādām pašām cenām, kas noteiktas 

šajā Līgumā. 

13.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Līdzējiem rakstiski 

vienojoties, un ir pievienojami Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas 

dienas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši Līdzējiem. 
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13.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

13.4. Papildu Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos 

dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai 

veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību 

realizēšanu. 

13.5. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un 

saistību pārņēmējiem.  

13.6. Nodaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad, kas neietekmē tā 

satura skaidrojumu.   

13.7. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzami 

rakstiski elektroniska dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu, kas 

satur laika zīmogu un nosūtīti uz oficiālo elektronisko 

adresi_____________________ vai nosūtīti uz juridisko adresi un tās ir 

uzskatāmas par saņemtām atbilstoši Paziņošanas likuma normām. 

13.8. Šā Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir 

sekot šā Līguma izpildei un informēt par šā Līguma izpildi gan savu, gan otru 

Līdzēju: 

13.8.1. Pasūtītāja kontaktpersona: __________, tālr. ____________, e-pasts: 

___________; 

13.8.2. Izpildītāja kontaktpersona: _____________, tālr. _________; e-

pasts:_________. 

13.9. Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otrs Līdzējs par to tiek rakstveidā 

informēts 3 (trīs) darba dienu laikā. 

13.10. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, 

pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var 

ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī 

pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

13.11. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _____ (_______) lapām, ar 

_____________ pielikumiem, divos identiskos eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku, pa vienam Līguma eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja. 

 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti. 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”’   

Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601   

Reģ.Nr. 40003245964 

AS Swedbank Kods: HABALV22  

Konts: LV29HABA0001408060044  

Valdes priekšsēdētājs  

 

 

________________________ ________________________ 

J. Liepājnieks 


