
Rīgā; DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ  

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2019/300 

Par videokameru kronšteinu piegādi un uzstādīšanu 
(iepirkums LB/2019/42) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un AS "G4S Latvia" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja 

Edgara Zālīša personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi 

kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu 

(tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic āra videokameru kronšteinu (tālāk tekstā 

– kronšteini) izgatavošanu un piegādi, esošo kronšteinu un videokameru demontāžu, 

piegādāto kronšteinu un demontēto videokameru uzstādīšanu iepriekšējās vietās, 

videokameru pieslēguma kabeļu nomaiņu un videokameru darbības atjaunošanu (tālāk 

tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkās K. Valdemāra ielā 1B un K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, un to teritorijās (tālāk tekstā – objekts) saskaņā ar iepirkuma LB/2019/42 nolikumu, 

tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumu iepirkumam LB/2019/42 (līguma 2. pielikums).  

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami kronšteinu pienācīgai izgatavošanai, piegādei, uzstādīšanai un videokameru 

darbības atjaunošanai, un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma slēgšanas brīdī 

(tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā tālāk tekstā – 

DARBS), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic DARBA kvalitātes uzturēšanu (tālāk 

tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBA izpildi līdz 2019. gada 30. septembrim. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur DARBA, t.sk. izmantoto materiālu un izstrādājumu, kvalitāti 

36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc DARBA izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas 

laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā 

arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 
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3.2. Lai īstenotu drošības pasākumus, kas nepieciešami PASŪTĪTĀJA transportlīdzekļu 

vai  objekta aizsardzībai pret fiziskiem apdraudējumiem, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un 

personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas 

fotogrāfiju, 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu objektā. PASŪTĪTĀJS 

ievēro spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktos personas datu pārziņa pienākumus. 

Papildu informācija par PASŪTĪTĀJA veikto fizisku personu datu apstrādi un šo datu 

aizsardzību pieejama PASŪTĪTĀJA interneta vietnē www.bank.lv. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un 

PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienās.  

3.7. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru darba izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu. 

3.8. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus, t.sk. 

nodrošina nepieciešamās atļaujas īslaicīgai tehnikas novietošanai uz ielu braucamās daļas 

vai gājēju ietves līguma izpildes laikā. 

3.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību 

aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA un tā apakšuzņēmēju nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu 

darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA vai tā 

apakšuzņēmēja nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums 

objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir [..], 

mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]. 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM veikt papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, 

veikšanu (tālāk tekstā kopā – DARBA izmaiņas).  

4.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt DARBA izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto papildu vienošanos pie līguma, ar kuru 

noteiktas DARBA izmaiņas, t.sk. grozīta līguma summa.    

4.3. Saskaņojot DARBA izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

http://www.bank.lv/
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4.3.1. kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām DARBA izmaiņām 

saņem IZPILDĪTĀJS par DARBA veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 20% (divdesmit 

procentiem) lielāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.3.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā DARBA apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā DARBA vienas vienības izcenojumu; 

4.3.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no 

sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums 

nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; 

4.3.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu 

darbu veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo 

papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA 

noskaidroto vidējo šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.4. Pēc DARBA pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu un rēķinu. 

4.5. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda DARBA izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

DARBU, parakstot DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 

4.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš DARBA izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.7. DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis DARBU un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis DARBU līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis DARBU līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.8. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc DARBA nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. DARBA KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē veiktā DARBA trūkumu vai defektu (tālāk 

tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, t.sk. uzstādīto kronšteinu 

rūsēšanu,  krāsojuma defektus, uzstādīto kronšteinu nostiprinājuma defektus vai fasādes 

atjaunošanas defektus, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku 

paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski 

saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 
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5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētās nepilnības un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu.  

5.6. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta 

novēršanu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.7. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.6. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu garantiju kvalitāti 

36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

5.8. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma 5.1.– 

5.7. punktā minētās IZPILDĪTĀJA darba kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā 

līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 13,768.73 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

astoņi euro un 73 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar DARBA izpildi 

un DARBA kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par līguma saistību 

izpildes veikšanā izmantotajām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, kā arī 

normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 142. pantu, pievienotās vērtības nodokli par darbu maksā PASŪTĪTĀJS. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu, 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas, rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

7.2. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši līguma 5.2. punktam 

saskaņotā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% 

(piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas. 

7.3. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

7.4. Par līguma 6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 
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8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS darbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA 

civiltiesisko atbildību ar atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne mazāku 

par  15,000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), ievērojot papildu nosacījumus, saskaņā 

ar kuriem pašrisks, kuru sedz IZPILDĪTĀJS, katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā 

nav lielāks par 700.00 (septiņi simti euro), un apdrošināšanas līgumā paredzēta arī 

PASŪTĪTĀJAM un tā darbiniekiem nodarīto zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšana. 

Nevienam no atlīdzināmo zaudējumu un izdevumu veidiem neparedz individuālu 

apdrošinājuma summu vai individuālu pašriska lielumu, kas ir mazāks par šajā līguma 

punktā noteikto. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā – 

apdrošināšanas līgums) jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM, tā darbiniekam vai trešajai personai nodarīti zaudējumi vai kaitējums 

IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Apdrošināšanas līgumā jābūt 

noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē 

PASŪTĪTĀJU. Apdrošināšanas līgumā papildus jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā pirms šā līguma saistību izpildes 

turpināšanas atjaunot apdrošinājuma summu līguma 8.1. punktā paredzētajā apmērā. 

8.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā līguma saistību izpildes laikā. 

IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez apdrošināšanas līguma, tomēr tas 

neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu.  

8.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai apdrošināšanas līgumu, t.sk. 

apdrošināšanas noteikumus. 

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša apdrošināšanas 

līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas. 

8.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms 

līguma 8.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz 

apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu 

apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU līguma 8.4.–8.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

9.2. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs veikt filmēšanu vai fotofiksāciju ĒKAS iekštelpās un 

teritorijā. IZPILDĪTĀJS ievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus attiecībā uz darbībām, kas 

saistītas ar konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

9.3. Līguma 9.1.–9.2. punkts ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE 

vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 
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10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

10.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteikto termiņu vai atbilstoši 

līguma 5.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.7.–3.9., 8.1.–8.4., 

8.6. vai 8.7.  punktā minētajiem noteikumiem; 

11.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process; 

11.1.4. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā attiecībā uz 

IZPILDĪTĀJU vai citu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 pantā noteiktu personu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1. vai  

11.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. 

11.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 
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13.1.1. izpildīt līguma 3.3.–3.6. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Drošības sistēmu daļas inženieris vai Drošības sistēmu daļas vadītājs; 

13.1.2. saskaņot līguma 5.2. punktā minēto defekta novēršanas termiņu –  

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; 

13.1.3. izpildīt līguma 4.1. un 5.1. punkta noteikumus, parakstīt līguma 4.2. punktā 

minēto papildu vienošanos pie līguma, līguma 4.5. un 5.4. punktā minēto motivēto 

atteikumu, kā arī parakstīt līguma 4.5. un 5.4. punktā minēto pieņemšanas nodošanas aktu 

– PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

13.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 14 (četrpadsmit) lapām, t.sk. 

tā 1. pielikums uz 4 (četrām) lapām un 2. pielikums uz 3 (trijām) lapām. PUSES līgumu 

paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Parakstīšanas datums 

skatāms laika zīmogā. PUSĒM ir pieejams abpusēji parakstīts līgums elektroniskā 

formātā. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – AS "G4S Latvia" Stigu ielā 10, Rīgā, LV-1021, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103058465 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV40103058465. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

PASŪTĪTĀJS                  IZPILDĪTĀJS 

I. Krastiņa                           E. Zālītis 

Latvijas Bankas iepirkuma                                                                        AS "G4S Latvia"  

pastāvīgās komisijas vadītāja vietniece                                              valdes priekšsēdētājs 
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1. pielikums 

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 

līgumam Nr. LB-07/2019/300 

(iepirkums LB/2019/42) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

I. VISPĀRĒJAIS DARBA UZDEVUMS  

1. Demontēt uz ēku K. Valdemāra ielā 1B un K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (abas kopā 

tālāk tekstā – ēkas, katra atsevišķi tālāk tekstā arī – ēka), fasādēm uzstādītās norādītās 

videokameras āra apvalkos (tālāk tekstā – videokameras) un videokameru kronšteinus 

(tālāk tekstā – kronšteini).  

2. Izgatavot, piegādāt un uzstādīt jaunus kronšteinus demontēto kronšteinu vietās. 

3. Uzstādīt demontētās videokameras uz piegādātajiem kronšteiniem un atjaunot 

uzstādīto videokameru pieslēgumus ēku videosistēmai, t.sk. nomainīt videokameru 

pieslēgumu kabeļus. 

4. Atjaunot ēku fasādes apmetumu un krāsojumu kronšteinu demontāžas un uzstādīšanas 

vietās. 

II. IZGATAVOJAMIE KRONŠTEINI 

5. Kronšteinus izgatavo no nerūsējošā tērauda vai cita nerūsējoša metāla un krāso ar 

attiecīgās ēkas fasādi saskaņotā krāsā. Cinkota dzelzs vai cinkots tērauds netiks uzskatīti 

par nerūsējošu metālu.  

6. Stacionāro videokameru kronšteinu galos iestrādā pie videokameras apvalka 

stiprināmo kronšteina daļu, kura ir saderīga ar esošo videokameru apvalkiem un 

regulējama horizontālā un vertikālā plaknē. Vēlams izmantot videokameru apvalku 

nostiprināšanas elementus no rūpnieciski izgatavotiem videokameru kronšteiniem, 

piemēram, no firmas Videotec videokameru kronšteiniem vai citu firmu izstrādājumiem, 

ja tie izgatavoti no nerūsējoša metāla, piemēram, alumīnija (skat. 1. ilustratīvo attēlu). 

Kronšteiniem, uz kuriem paredzētas izvietot 2 (divas) videokameras, vienas 

videokameras stiprinājumam jābūt pēc nepieciešamības demontējamam. 

 

 

1. ilustratīvais attēls. Stacionāro videokameru kronšteinu gala elementu piemēri. 

7. Grozāmo videokameru kronšteinu galos izveido plakni distancera nostiprināšanai, kurš 

nepieciešams, lai grozāmo videokameru ar apvalku varētu grozīt visās plaknēs, neskarot 

kronšteinu. Pēc PASŪTĪTĀJA norādēm nepieciešamo distanceru izgatavo 

IZPILDĪTĀJS, tā izmērus saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. Distancerim jābūt atsevišķi 

uzliekamam un demontējamam. Videokameras grozāmais mehānisms – Vanderbilt 

(pirms tam – Siemens) CDD2410 (skat. 2. ilustratīvo attēlu). 
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Grozāmmehānisma 

pamatne

Distancers

Kronšteina gala 

pamatne

 
2. ilustratīvais attēls. Grozāmās videokameras kronšteina komponenti. 

8. Kronšteinu elementu attēli ir ilustratīvi un paredzēti kronšteinu materiāla apjoma un 

izmaksu novērtēšanai. Precīzus konstruktīvos izmērus, kas nepieciešami kronšteinu 

izgatavošanai, IZPILDĪTĀJS varēs precizēt pēc līguma noslēgšanas, veicot uzmērījumus 

uz vietas un konsultējoties ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi. 

9. Kronšteinu stiprinājuma skrūvēm jābūt no nerūsējoša metāla. 

10. Krāsai un krāsošanas tehnoloģijai jābūt noturīgai pret Rīgas klimatam raksturīgu 

apkārtējās vides iedarbību: temperatūras diapazonu, gaisa mitrumu, nokrišņiem, ielu 

virsmas apstrādes materiālu izgarojumu iedarbību u.c. 

11. Kronšteiniem jābūt vizuāli iederīgiem ēkas fasādē. 

12. Videokamerām pienākošie kabeļi jāieslēpj kronšteinu konstrukcijās. 

13. Kronšteinu nostiprinājumiem ēku fasādes sienās jābūt pietiekami drošiem, lai 

garantētu to noturību ēkas fasādē, veicot videokameru apkopes darbus. 

14. Kronšteinu konstrukcijai jābūt pietiekami stingrai, lai tā nešūpotos vai nedrebētu vējā. 

15. Izgatavojamo kronšteinu aprakstus, aptuvenos izmērus un uzstādīšanas vietas skatīt 

vietnē https://www.bank.lv/par-mums/publiskie-iepirkumi/izsludinatie-iepirkumi 

iepirkuma LB/2019/42 tehniskās specifikācijas pielikuma excel failā "LB-2019-

42_pielikums tehniskajai 9pecifikācijai.xlsx". 

III. KABEĻI 

16. Vītā pāra āra Cat5e kabelis: 

16.1. Cat5e (vadu skaits un vada šķērsgriezuma laukums): 4x2x0.2mm2 (Cat5e, AWG24); 

16.2. monolīti vara (Cu) vadi; 

16.3. neekranēts (UTP); 

16.4. kabeļa apvalka pastiprināta mehāniskā izturība, noturība pret ultravioleto starojumu 

un darba temperatūras diapazons no -30oC līdz +55oC. 

17. 12/24 V barošanas kabelis: 

17.1. dubulta izolācija; 

17.2. paredzēts 24V barošanas spriegumam; 

17.3. daudzdzīslu (lice) vara vadi; 

17.4. vadu skaits un vada šķērsgriezuma laukums: 2x1.0 mm2. 

18. Koaksiālais videokabelis: 

https://www.bank.lv/par-mums/publiskie-iepirkumi/izsludinatie-iepirkumi
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18.1. tips – RG59B/U; 

18.2. paredzēts darbam āra apstākļos. 

19. ~230V barošanas kabelis: 

19.1. paredzēts darbam āra apstākļos; 

19.2. dubulta izolācija; 

19.3. vadu skaits un šķērsgriezuma laukums: 3x1.0mm2. 

20. Palīgmateriāli: 

20.1. visi nepieciešamie kabeļu spraudņi, savilces, skrūves, izolācijas materiāli, kabeļu 

marķēšanas materiāli u.c., kas nav tieši norādīti darbu izpildes izmaksu aprēķina tabulas-

tāmes punktos, taču nepieciešamai kronšteinu uzstādīšanai, piegādāto savienojošo kabeļu 

izvilkšanai un nostiprināšanai. 

IV. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

21. Darba drošības prasības: 

21.1. IZPILDĪTĀJAM, veicot darbus Latvijas Bankas telpās un teritorijā, jāievēro 

Latvijas Republikā spēkā esošie darba aizsardzības noteikumi un pilnībā jāuzņemas visa 

atbildība par darba drošības pasākuma ievērošanu; 

21.2. par izmantoto pacēlāju, kāpņu, elektroinstrumentu un citu palīgiekārtu tehnisko 

stāvokli un ekspluatāciju saskaņā ar atbilstošo iekārtu ekspluatācijas instrukcijām atbild 

IZPILDĪTĀJS; 

21.3. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina atbildīgās personas klātbūtne darbu izpildes laikā; 

21.4. veicot montāžas darbus, kas saistīti ar videoiekārtu elektrobarošanu, darbu izpildē 

iesaistāmi darbinieki ar atbilstošām elektrodrošības grupām. 

22. Darbu izpildes laiks: 

22.1. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot 

valsts svētku dienas; 

22.2. darbu veikšanu brīvdienās IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU ne mazāk kā 

2 (divas) darba dienas iepriekš. 

23. Montāžas vispārējās prasības: 

23.1. IZPILDĪTĀJS atbild par darbu zonā esošās ēku fasādes apdares stāvokli. Darbus, 

kas rada bojājumu ēku fasādes apdarei, IZPILDĪTĀJS pirms to veikšanas saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes inženieriem. Videokameru atslēgšanu un pieslēgšanu 

IZPILDĪTĀJS veic iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

inženieriem; 

23.2. plānoto kabeļu, spraudņu un citu materiālu markas jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes inženieriem. Saskaņošana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par 

minēto kabeļu, spraudņu un citu materiālu kvalitātes un tehnisko prasību nodrošināšanu 

ekspluatācijas laikā; 

23.3. plānoto darbu veikšanas laiks jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

inženieriem; 

23.4. pacēlāju, kāpņu, sastatņu, elektroinstrumentu un citu mehānismu izmantošanas 

izmaksas IZPILDĪTĀJS iekļauj izmaksu-aprēķina tāmes sadaļā – mehānismi; 

23.5. iespējamajiem fasādes apdares atjaunošanas darbiem nepieciešamos materiālus 

IZPILDĪTĀJS iekļauj izmaksu-aprēķina tāmes sadaļā – materiāli; 

23.6. visas nepieciešamās atļaujas, kas nepieciešamas pacēlāja novietošanai uz ietvēm vai 

brauktuvēm darbu veikšanas laikā, nodrošina IZPILDĪTĀJS. 

24. IZPILDĪTĀJS veic norādīto kronšteinu un videokameru saudzīgu demontāžu. 

Kronšteinu un videokameru demontāžu veic katrai videokamerai atsevišķi vai pa 

videokameru grupām. Vienlaicīgi noņemto videokameru skaitu saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU. 
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25. IZPILDĪTĀJS notīra demontētos kronšteinus un nodod tos PASŪTĪTĀJAM. 

26. Videokameru sagatavošana uzstādīšanai: 

26.1. IZPILDĪTĀJS notīra demontēto videokameru apvalkus un saulessargus, 

nepieciešamības gadījumā lietojot speciālus mazgāšanas līdzekļus; 

26.2. videokameras saglabā to esošajā komplektācijā vai veic komplektācijas izmaiņas 

saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādēm, piemēram, analogās videokameras aizstāšanu ar 

PASŪTĪTĀJA iedotu jaunu IP videokameru. Nepieciešamās videokameru 

komplektācijas detaļas, izņemot pieslēguma kabeļus un to spraudņus, nodrošina 

PASŪTĪTĀJS;  

26.3. IZPILDĪTĀJS nomaina mitrumu absorbējošo vielu videokameru apvalkos. 

27. IZPILDĪTĀJS uzstāda piegādātos kronšteinus un sagatavotās (skat. tehniskās 

specifikācijas 26.1.–26.3. punktus) videokameras pie ēkas fasādes ar dekoratīvo 

apmetumu. Kronšteinus stiprina pie fasādes ķieģeļu mūra ar ķīmiskiem enkuriem 

(12 kronšteini ar vairākām stiprinājuma vietām). 

28. IZPILDĪTĀJS nomaina videokameru pieslēguma kabeļus. Pieslēguma kabeļus 

savieno ar maģistrālajiem pieslēguma kabeļiem esošajās ēku fasādēs iestrādātās 

zemapmetuma pieslēguma kārbās, kuras atrodas videokameru kronšteinu tiešā tuvumā. 

Pēc montāžas pabeigšanas IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

inženierus par attiecīgās videokameras pieslēgumu atjaunošanu. Attiecīgās videokameras 

darbība ir atjaunota, kad par to pārliecinājušies PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

inženieri. 

29. Lokāla fasādes (ar dekoratīvo apmetumu) atjaunošana kronšteinu stiprinājumu vietās 

pēc to demontāžas un montāžas, paredzot bojātā apmetuma atjaunošanu, špaktelēšanu un 

krāsošanu (ar fasādei saderīgiem materiāliem), krāsas toni pieskaņojot esošajam krāsas 

tonim un iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU (12 kronšteini ar vairākām stiprinājuma 

vietām). Nepieciešamos materiālus IZPILDĪTĀJS iekļauj lokālās tāmes Nr. 2 5. punktā 

"Fasādes atjaunošanas darbi". 
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2. pielikums 

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 

līgumam Nr. LB-07/2019/300 

(iepirkums LB/2019/42) 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
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