
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 6. aprīļa sēdes lēmumu, 

 

 

R. Jakovļevs  

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par Apmeklētāju centra iekārtu un satura vadības vienota risinājuma izveidi un 

uzturēšanu  

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/36 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

3.1. Latvijas Bankas Apmeklētāju centra iekārtu un satura vadības vienota risinājuma (tālāk 

tekstā – risinājums) izveidošana un tā kvalitātes uzturēšana saskaņā ar iepirkuma nolikuma 

(tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām 

un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem. 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods: 72230000-6 "Klienta vajadzībām 

pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi". 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks: 

4.1.1. risinājuma  izveidi veic 80 (astoņdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

4.1.2. risinājuma kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu nodrošina 3 (trīs) gadu laikā no 

risinājuma izveides dienas; 

4.1.3. pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt risinājuma izmaiņu un papildinājumu izstrādi 

nolikuma 4.1.2. punktā minētajā termiņā; 

4.1.4. papildinājumu un izmaiņu kvalitātes uzturēšanas pakalpojumu nodrošina nolikuma  

4.1.2. punktā minētajā termiņā. 

4.2. Līguma izpildes vieta (risinājuma uzstādīšanas adrese) – Latvijas Bankas ēka  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 
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5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta.  

5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. piedāvājums saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu; 

5.2.2. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – saistītā persona), vai 

personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts  

Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai 

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā 

saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts; 

5.2.3. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus:  

5.2.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

5.2.3.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

5.2.3.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju; 

5.2.3.4. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu. 

5.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā līdz 2017. gada 25. aprīļa plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

 K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 

17.30 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada 25. aprīļa plkst. 10.00 ar 

norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums LB/2017/36 "Par Apmeklētāju centra 

iekārtu un satura vadības vienota risinājuma izveidošanu un tā kvalitātes uzturēšanu" un norādot 

pretendenta nosaukumu un adresi. 

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.3. punktā noteiktā termiņa, vai nav 

noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod, vai nosūta 

pretendentam. 

5.5. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība,  nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt 

pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā 

iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā 

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.  

5.6. Nolikuma 5.2.2. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 
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5.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu nolikuma 5.5. punktā noteiktajā 

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE  

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu šādos gadījumos: 

6.1.1. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendenta iesniegtais realizēto projektu saraksts nevar apliecināt pieredzi: 

6.1.2.1. attālinātās datortehnikas pārvaldības sistēmas izstrādē; 

6.1.2.2. tīmekļa sistēmu ar darbspējas un stāvokļa monitoringa funkcionalitāti izstrādē; 

6.1.2.3. attālinātās tīmekļa sistēmu satura pārvaldības programmatūras izstrādē; 

6.1.2.4. darbā ar Windows operētājsistēmas līmeņa vadību un programmēšanu, izmantojot 

WinAPI; 

6.1.3. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

6.2. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad:  

6.2.1. prasībām, kuras izriet no nolikuma 6.1.1. punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības 

dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem);  

6.2.2. pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 6.1.2. punkta, ir jāatbilst 

vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram);  

6.2.3. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas 

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam, 

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 

3 pielikumā iekļauto līguma projektu. 

6.3. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.4. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais. 

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu.  

6.6. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.5. punktā noteiktajam piedāvājumu 

izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma 

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura risinājuma izveides cena ir zemāka. 

6.7. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem 

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām 

nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais 

vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 

67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu. 

7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Latvijas Bankas 

tīmekļa vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt 

atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā 

iekļautā informācija. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols 

(tālr. 6702 2378, e-pasta adrese: Harijs.Ozols@bank.lv). 

7.5. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

7.6. Nolikums uzrakstīts uz 22 (divdesmit divām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 7 (septiņām) 

lapām, 2. pielikums uz 3 (trīs) lapām un 3. pielikums uz 8 (astoņām) lapām. 

 

*     *     * 

file:///C:/Users/KasparsS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/harry/AppData/Local/Microsoft/AppData/Documents%20and%20Settings/AppData/Documents%20and%20Settings/MaijaA/Local%20Settings/AppData/Local/MaijaA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor
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1. pielikums 

2017. gada 6. aprīļa 

iepirkuma LB/2017/36 nolikumam  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Risinājums paredzēts Latvijas Bankas Apmeklētāju centra datortehnikas, videoprojektoru 

un multimediju  pārvaldīšanai. Risinājums kopumā aptver ap 65 datoru un 5 videoprojektoru 

(tālāk tekstā kopā – datortehnika), kā arī aptuveni 50 multimediju pārvaldību.  

1.2. Risinājumā iesaistītās datortehnikas, citu iekārtu un multimediju apraksts: 

Apzīmējums Apraksts 

Dators Dators Lenovo Thinkcentre M700 (Intel i3-6100T; 8GB DDR4; 

250 GB SSD; integrētas video, skaņas un tīkla kartes, Windows 10 

Home 64-bit operētājsistēma) – 65 gab. 

 

Visi datori atrodas vienā LAN, izmanto izdalītās IPv4 adreses, 

atrodas vienā darba grupā (Workgroup), tiem ir izveidoti lokālie 

lietotājvārdi un paroles, datoriem ir nodrošināta piekļuve 

ierobežotiem interneta resursiem, t.sk., Windows un Google 

Chrome vietnēm, lai veiktu izmantotās programmatūras 

automātisku atjauninājumu iegūšanu un uzlikšanu. 

 

Datori izmanto Microsoft Windows 10 iebūvēto pretvīrusu 

programmatūru. 

 

Datorā instalēts Microsoft IIS tīmekļa serveris. 

 

Multimedija saturs glabājas datorā un tiek palaists no lokālā 

tīmekļa servera. Visi datori multimediju palaišanai izmanto 

Google Chrome pārlūku kiosk mode pilnekrāna režīmā. Windows 

Explorer ir apturēts (taskkill /f /im explorer.exe).  

 

Datoriem pieslēgti Full HD multitouch skārienekrāni, uz kuriem 

tiek demonstrēti multimediji, kas ļauj lietotājam izmantot tikai 

multimedija izvēlnes. 

 

Datoriem tiek izmantota lietotāja un autologon autentifikācija. 

 

Datoriem nav pieslēgta klaviatūra un pele. 

Serveris Pasūtītāja virtuālais serveris (Windows Server 2016 64-bit), kurš 

tiek izmantots datoru un projektoru attālinātai pārvaldīšanai, 

multimediju satura un tā arhīva glabāšanai un multimediju 

izplatīšanai uz datoriem. Cietā diska, operatīvās atmiņas un 

ātrdarbības parametri tiks pielāgoti izpildītāja risinājuma 

vajadzībām. 

 

Serverī instalēts Microsoft IIS tīmekļa serveris. 
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Serverī instalēts lokāls Microsoft SMTP serviss, kas tālāk 

savienots ar pasūtītāja e-pasta infrastruktūru. 

 

Serveris pieslēdzas datoriem, bet pieslēgšanās no datoriem pie 

servera nav paredzēta. 

 

Serverim nav paredzēta piekļuve internetam. 

 

Serveru skaits var tikt palielināts, ja izpildītāja risinājums paredz 

vairāku serveru izmantošanu. 

Projektors Videoprojektori ar LAN pārvaldību un izdalīto IP adresi 

(Optoma DH400 (4 gab.) un NEC PA522U (1 gab.)) 

Multimediji Pasūtītāja rīcībā esoši ne mazāk kā 60 (sešdesmit) multimediji, 

kuri izveidoti HTML5 formātā un UTF-8 kodējumā un kuri 

izmanto vienotu failu struktūru: multimediju saturs atrodas vienā 

mapē, kur mapes saknē ir multimedija palaižamais fails, bet 

apakšmapēs atrodas: 

"IMG" apakšmapē - grafiskā informācija; 

"VIDEO" apakšmapē - videoinformācija; 

"SCRIPT" apakšmapē - palaižamie skriptu faili; 

"CSS" apakšmapē - stila un fontu informācija; 

"TXT" apakšmapē - JSON fails, kurā ir aprakstīta multimedija 

struktūra, t.sk. teksti latviešu, angļu un krievu valodās; 

pārējā informācija izvietota mapēs, saglabājot iepriekš minēto 

satura sadalījuma principu. 

 

Dažos no risinājumā iekļaujamajiem multimedijiem var būt 

minimālas atkāpes no iepriekš minētās vienotās multimedija 

mapju struktūras. 

Lietotājs Pasūtītāja darbinieks, kurš lietos izpildītāja izveidoto risinājumu, 

pieslēdzoties sistēmai ar Google Chrome pārlūkprogrammu. 

 

1.3. Izpildītājs izveido risinājumu ar šādu funkcionalitāti: 

1.3.1. datortehnikas attālināta pārvaldība; 

1.3.2. multimediju satura attālināta pārvaldība; 

1.3.3. datoru lokāla pārvaldība. 

1.4. Nolikuma 1. pielikuma 1.3.1. un 1.3.2. punktos minētā funkcionalitāte jārealizē, veidojot 

tīmekļa saskarnes HTML5 programmatūru. 

1.5. Piekļuve risinājumam atļauta tikai autorizētiem tā lietototājiem. Risinājumā jāizmanto 

integrētā Windows lietotāju autentifikācija, konfigurācijā jābūt iespējai norādīt Active Directory 

grupu, kuras dalībniekiem autentifikācija pieejama. 

1.6. Izpildītājs nodrošina risinājuma lietotāju pieslēgšanās un izmaiņu veikšanas darbību 

automātisku reģistrēšanu (log faili). 
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2. Datortehnikas attālināta pārvaldība 

2.1. Programmatūrā jāparedz jaunas datortehnikas ieviešana un esošo iekārtu rediģēšana: 

2.1.1. reģistrējot jaunu datoru, jāiekļauj šāda informācija – IP adrese, multimedija nosaukums, 

telpas numurs, datora Latvijas Bankas piešķirtais inventāra numurs, monitora veids, monitora 

Latvijas Bankas piešķirtais inventāra numurs, otra monitora veids, otra monitora Latvijas 

Bankas piesķirtais inventāra numurs, piezīmes; 

2.1.2. reģistrējot jaunu projektoru, jāiekļauj šāda informācija – IP adrese, videoprojektora 

nosaukums, telpas numurs, Latvijas Bankas piešķirtais inventāra numurs, piezīmes. 

2.2. Jāizstrādā iespēja jaunam datoram piesaistīt multimediju un veikt multimedija uzstādīšanu 

vai nomaiņu attālinātajā datorā. 

2.3. Izpildītāja izveidotā programmatūra vizuāli un atskaites formā parāda: 

2.3.1. vispārējo informāciju: 

2.3.1.1.  par datoriem –  IP adresi un datora multimedija nosaukumu; 

2.3.1.2.  par projektoriem – nosaukumu un IP adresi; 

2.3.2. datortehnikas stāvokļa indikācija (ieslēgts/ izslēgts); 

2.3.3. indikāciju, vai datora multimedijs ir startēts; 

2.3.4. indikāciju, vai datora pretvīrusu programmatūra ir startēta; 

2.3.5. indikāciju, vai datora pretvīrusu programmatūras datu faili ir atjaunināti; 

2.3.6. indikāciju, vai datora operāciju sistēmas ikmēneša jauninājumi ir instalēti;  

2.3.7. indikāciju, vai datora interneta pārlūkprogrammas ikmēneša jauninājumi ir instalēti. 

2.4. Izpildītājs nodrošina servisu, kas nosūta uz pasūtītāja e-pastu (izmantojot serverī esošo 

SMTP servisu): 

2.4.1. periodiskas (lietotājam konfigurējamas) atskaites par nolikuma 1. pielikuma 2.3.5.–

2.3.7. punktos minētajām negatīvajām indikācijām; 

2.4.2. on-line informāciju par nolikuma 1. pielikuma 2.3.2.–2.3.4. punktos minētajām 

negatīvajām indikācijām. 

2.5. Lietotājam ir iespēja konfigurēt nolikuma 1. pielikuma 2.4.1. un 2.4.2. punktos minēto 

atskaišu informāciju un periodiskumu. 

2.6. Projektoriem jāparedz attālināta ieslēgšanas/izslēgšanas pārvaldība. 

2.7. Datoriem jāparedz pārstartēšanas un izslēgšanas attālināta pārvaldība. 

2.8. Datoriem jāparedz multimedija attālinātu startēšanu gadījumos, ja tas nav startēts (pēc 

startēšanas komandas izpildes, risinājumam jānodrošina atgriezeniskā saite par multimedija 

stāvokli); 

2.9. Jāizveido meklēšanas rīks, kas ļauj atrast informāciju par datortehniku pēc jebkura no 

nolikuma 1. pielikuma 2.1.1. un 2.1.2 punktos minētajiem laukiem ar "brīvā teksta" meklētāju. 

3. Multimediju satura attālināta pārvaldība 

3.1. Izpildītājs izveido programmatūru, kas ļauj attālināti veikt: 

3.1.1. jaunu multimediju ieviešanu risinājumā: 

3.1.1.1. multimedija nosaukuma reģistrēšanu risinājumā; 

3.1.1.2. multimedija satura ievietošanu servera vietnē: 

3.1.1.2.1. automātiski, ja ievietojamā multimedija failu struktūra atbilst multimedija vispārējām 

prasībām; 

3.1.1.2.2. manuāli, pielāgojot  un veidojot paziņojumu, ja ievietojamā multimedija struktūra 

neatbilst nolikuma 1. pielikuma 1.2. punktā minētajam multimedija aprakstam; 
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3.1.1.3. multimedija palaišanu testa režīmā no servera vietnes; 

 

3.1.2. multimedija uzstādīšanu uz datora: 

3.1.2.1.  multimedija sasaiste ar datoru; 

3.1.2.2.  multimedija kopijas uzstādīšana un startēšana uz datora; 

3.1.2.3. multimedija palaišana testa režīmā uz datora no tā lokālā tīmekļa servera, lietotājam 

risinājuma saskarnē parādot datora monitoru reālajā datora skārienekrāna izšķirtspējā (saņemot 

screenshot no datora monitora); 

 

3.1.3. multimediju saraksta rediģēšanu un atspoguļošanu: 

3.1.3.1.  multimediju pievienošana sarakstam un izdzēšana no saraksta; 

3.1.3.2.  multimediju pārskatu veidošana: 

3.1.3.2.1. multimediji, kas piesaistīti datoram; 

3.1.3.2.2. datori, kas nav piesaistīti multimedijam; 

3.1.3.3.  noteiktu multimediju satura izdzēšana; 

 

3.1.4. multimediju satura rediģēšanu uz servera: 

3.1.4.1.  IMG un VIDEO mapēs esošo failu pārvaldība: 

3.1.4.1.1. attēlošana galerijas režīmā un iespēja šajā režīmā veikt attēlu meklēšanu un sarakstu 

filtrēt pēc attēla nosaukuma; 

3.1.4.1.2. galerijas režīmā izvēlēta faila aizvietošana ar citu, nomaiņas procesā kontrolējot 

attēla vai video izšķirtspēju (dimension) nav nepieciešama attēlu un video izšķirtspējas 

konvertēšana un apstrāde, bet tikai risinājuma paziņojums - vai attēls vai video atbilst/neatbilst 

izmēram;  

3.1.4.1.3. jaunu attēlu un video failu pievienošana; 

3.1.4.1.4. esošo failu dzēšana; 

3.1.4.2.  TXT mapēs esošo JS un JSON failu pārvaldība: 

3.1.4.2.1.  attēlošana saraksta režīmā; 

3.1.4.2.2. faila satura rediģēšana, iekļaujot šādu funkcionalitāti: 

3.1.4.2.2.1.  JavaScript un JSON sintakses atpazīšanu un automātisku koda elementu 

iekrāsošanu (interaktīvi, krāsojums mainās rediģēšanas laikā); 

3.1.4.2.2.2.  teksta meklēšana un atrastā teksta izcelšana; 

3.1.4.2.2.3.  sintakses kontrole rediģēšanas laikā, norādot uz vietām, kur ir acīmredzamas 

sintakses kļūdas (trūkst aizverošo pēdiņu, iekavu, atdalītāju, u.c.); 

3.1.4.2.2.4. ja JSON objekta atribūta vērtība ir HTML kods, jābūt iespējai šo HTML rediģēt 

vizuālā redaktorā; 

3.1.4.2.2.5. pieļaujams rediģēšanas risinājumam izmantot jau esošas koda bibliotēkas, 

piemēram, https://github.com/josdejong/jsoneditor, to papildinot ar pārējo nolikuma 

1. pielikuma 3.1.4.2.2. punktā minēto funkcionalitāti; 

3.1.4.3. pēc multimedija satura rediģēšanas tiek veikta nolikuma 1. pielikuma 3.1.1.3. punktā 

minētās darbības. Ja sekmīgs tests, rediģēšana tiek uzskatīta par pabeigtu un tiek veikta 

automātiska versijas saglabāšana; 

 

3.1.5. multimediju versiju pārvaldība: 

3.1.5.1. visas nolikuma 1. pielikuma 3.1.4. punktā aprakstītās izmaiņas tiek veiktas multimedija 

"melnraksta" versijā. Lietotājam tiek piedāvāta iespēja šo versiju testa režīmā iedarbināt, 

izmantojot serverī instalēto tīmekļa serveri; 

3.1.5.2. ja melnraksta versijas tests lietotāju apmierina, jāpiedāvā iespēja publicēt jaunu 

multimedija versiju un pēc tam izpildīt nolikuma 1. pielikuma 3.1.2.2 un 3.1.2.3 punktos 

aprakstītās darbības; 

3.1.5.3. katram multimedijam uz servera ir jāsaglabā piecas dažādas versijas (dažādi datumi, 

laiki), no kurām viena ir aktīva, bet pārējās četras ir rezerves;  

https://github.com/josdejong/jsoneditor
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3.1.5.4. aktīvā versija satur pilnu multimedija failu kopumu, bet rezerves versijās pieļaujami 

glabāt tikai izmainīto failu iepriekšējo versiju; 

3.1.5.5.  piesaistīt datoram un izplatīt var tikai aktīvo multimedija versiju; 

3.1.5.6.  jāparedz iespēja aktivizēt jebkuru no četrām rezerves versijām; 

3.1.5.7. ja multimedijam tiek izveidota sestā versija, vecākā no versijām tiek arhivēta  atsevišķā 

mapē (versija satur tikai izmainītos failus) un neparādās attiecīgā multimedija versiju sarakstā; 

3.1.5.8. pēc pieprasījuma katrai multimedija aktīvajai versijai jānodrošina pilna failu kopuma 

arhivēšana noteiktā servera mapē, katram multimedijam izveidojot savu mapi; 

3.1.5.9. versiju nosaukumu veidošanā izmantot vienotus nosaukuma veidošanas principus 

(nosaukums, datums). 

 

3.2. Jāizveido meklēšanas rīks, kas ļauj atrast multimedijus pēc nosaukuma ar "brīvā teksta" 

meklētāju.  

4. Datoru lokāla pārvaldība  

4.1. Izpildītājs izveido datora fona programmatūru, kas ir aktīva datora darbības laikā un analizē 

skārienjūtīgā ekrāna pieskārienus. Kad tiek aktivizēti divi noteikti skārienekrāna laukumi, uz 

skārienekrāna tiek izvadīts 4 (četru) ciparu koda autorizācijas logs, kurš pazūd pēc 5 (piecām)  

sekundēm neatkarīgi no tā, vai kods ir ievadīts, ievadīts pareizi vai ievadīts nepareizi. Datoru 

lokālās pārvaldības programmatūras saskarne aktivizējas, ja tiek ievadīts atbilstošs, iepriekš 

definēts kods. 

 

4.2. Fona programmatūras funkcionalitāte: 

4.2.1. datora skaļuma regulēšanas iespēja, ts.k., klusuma režīms, multimedija darbības laikā; 

4.2.2. multimedija startēšana vai restartēšana; 

4.2.3. datora restartēšana;  

4.2.4. piekļuve datora darbavirsmai;  

4.2.5. izeja no fona programmas. 

  

4.3. Fona programmatūras darbība nedrīkst traucēt ekrānsaudzētāja darbību. 

 

5. Risinājuma izveides tehniskie noteikumi 

5.1. Risinājums veidots tā, lai to būtu iespējams darbināt nolikuma 1. pielikuma 1.2. punktā 

aprakstītajā serverī, t.sk. ievērojot tīmekļa servera versiju un autentifikācijas prasības. Papildu 

programmatūru (piemēram, citu skriptu interpretatoru, citus ISAPI moduļus) ir iespējams 

uzstādīt, saskaņojot ar pasūtītāju. 

5.2. Izpildītājs piegādā pasūtītājam risinājumu kopā ar risinājuma uzstādīšanas pakotnēm un to 

uzstādīšanas instrukciju; 

5.3. Izpildītājs piegādā visu papildu programmatūru un tās lietošanas licences, kuras ir 

nepieciešamas risinājuma lietošanai; 

5.4. Izpildītājs piedalās vai sniedz atbalstu risinājuma ieviešanā pasūtītāja telpās; 

5.5. Izpildītājs risinājuma kvalitātes uzturēšanas laikā nodrošina risinājuma defektu vai 

trūkumu novēršanu.  

5.6. Lietotāja saskarnes vadlīnijas 

5.6.1. Lietotājs izmantos risinājuma navigācijai klaviatūru un peli. 
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5.6.2. Risinājums veidots saskaņā ar šādiem vispārējas navigācijas principiem: 

5.6.2.1. hierarhiski (lapas secīgi pakārtotas vienai vai vairākām citām); 

5.6.2.2. lineāri (lapas secīgi sakārtotas viena aiz otras); 

5.6.2.3. jaukti (hierarhiski un lineāri kārtotas lapas). 

5.6.3. Svarīgākie navigācijas principi: 

5.6.3.1. hierarhiski sakārtotu lapu navigācijas iezīmes paredz iespēju atvērt kādu no pakārtotām 

lapām (hierarhiski zemākām lapām), kā arī atgriezties no pakārtotām lapām uz hierarhiski 

augstāku lapu vai sākumlapu; 

5.6.3.2. lineāri sakārtotu lapu iezīmes paredz iespēju uz sekojošo lapu doties, to pāršķirstot no 

labās puses uz kreiso. 

 

6. Multimediju JSON failu paraugi: 

6.1. Vizualizācija: 
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6.2. Attiecīgais JSON fails: 
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2. pielikums 

2017. gada 6. aprīļa 

iepirkuma LB/2017/36 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā "Par 

Apmeklētāju centra iekārtu un satura vadības vienota risinājuma izveidi uzturēšanu" (iepirkuma 

identifikācijas Nr. LB/2017/36; tālāk tekstā – iepirkums).  

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība  

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā 

– saistītā persona), uz kuras/-u iespējām konkrētā 

līguma izpildei balstās pretendents, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas 

iepirkuma nolikumā  

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personu apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo 

informāciju sniedz par katru personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai 

personai, un resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, 

kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
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Apliecinām, ka: 

1. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 

ir guvis pieredzi vismaz 1 (viena) līdzvērtīgu vadības risinājumu izstrādē, apliecinot nolikuma 

6.1.2. punktā minēto pieredzi: 

Nr. 

p.k. 

Pieredzes 

apliecinājums 

par: 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Informācija par pretendenta 

realizētajiem vadības 

risinājumiem (norāda 

izstrādātā vadības risinājuma 

īsu aprakstu, norādot vadības 

sistēmā iekļautās iekārtas, 

izmantotos interfeisus un 

algoritmu saīsinātus 

aprakstus un izstrādes laiku) 

Pasūtītāja 

kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, 

tālruņa numurs 

1. 

attālinātās 

datortehnikas 

pārvaldības 

sistēmas izstrādi 

  

 

2. 

tīmekļa sistēmu 

ar darbspējas un 

stāvokļa 

monitoringa 

funkcionalitāti 

izstrādi 

  

 

3. 

attālinātās 

tīmekļa sistēmu 

satura 

pārvaldības 

programmatūras 

izstrādi 

  

 

4. 

Windows 

operētājsistēmas 

līmeņa vadību 

un 

programmēšanu, 

izmantojot 

WinAPI 

  

 

(..)     

 

Ja pretendenta norādītais pasūtītājs Latvijas Bankas iepirkuma komisijai sniegs negatīvu 

atsauksmi par attiecīgā risinājuma izveidi, attiecīgais risinājums  netiks atzīts par derīgu 

pretendenta atbilstības nolikuma prasībām apliecināšanai. 

Pēc Latvijas Bankas iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz attiecīgā 

risinājuma pasūtījuma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā risinājuma 

atbilstību nolikuma 6.1.2. punkta prasībām. 

2. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas;  

3. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām nolikumā izvirzītajām prasībām. 
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Piedāvājam veikt Latvijas Bankas Apmeklētāju centra iekārtu un satura vadības risinājuma 

izveidi un tā kvalitātes uzturēšanu atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu 

(euro bez PVN):  

 

Nr. 

p.k. 
Pozīcijas nosaukums 

Vienas 

vienības 

cena 

Skaits Cena 

A B C = (A x B) 

1. Risinājuma izveide1  1  

2. Risinājuma kvalitātes uzturēšanas 

pakalpojums pusgadā 

  6 
 

3. Risinājuma izmaiņu vai papildinājumu 

izstrāde2 

  40 

stundas3 
 

Līgumcena  

1 – piedāvājumā kļautas visas ar risinājuma izveidi saistītās izmaksas, t.sk., programmatūras 

licenču iegādes u.c. saistītās izmaksas; 
2 – piedāvātā stundas likme ietver visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar 

nepieciešamību pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt risinājuma izmaiņas vai papildinājumus 

neatkarīgi no pretendenta iesaistīto speciālistu skaita, veida, kvalifikācijas u.c. iespējami 

mainīgajiem lielumiem, bet neskaitot nepieciešamo iekārtu izmaksas; 

3 – pasūtītāja noteiktais orientējošais risinājuma izmaiņu vai papildinājumu izstrādes darbu 

apjoms līguma laikā; stundu skaits norādīts tikai piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas 

nolūkā; pasūtītājs negarantē šāda pakalpojuma apjoma pasūtīšanu līguma izpildes laikā.  

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma 

saistību izpildei, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….………………………. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

 

Datums: _______________ 
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3. pielikums 

2017. gada 6. aprīļa 

iepirkuma LB/2017/36 nolikumam 

Rīga 2017. gada ___._______________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/ 

 

Par Apmeklētāju centra iekārtu un satura vadības vienota risinājuma izveidi un uzturēšanu  

(iepirkums LB/2017/36) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) _______________ (pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar _______________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un _______________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) 

_______________ (pārstāvja amats, vārds un uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar 

_______________ (pārstāvības tiesību pamats), 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 apņemas veikt Apmeklētāju centra iekārtu un 

satura vadības vienota risinājuma (tālāk tekstā – risinājums) izstrādi (tālāk tekstā – DARBS) 

saskaņā ar iepirkuma LB/2017/36 nolikumu, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt DARBA rezultātā izveidotā 

un PASŪTĪTĀJA pieņemtā risinājuma izmaiņu un papildinājumu izstrādi (tālāk tekstā – 

izmaiņu izstrāde) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvāto izmaiņu izstrādes vienas darba stundas 

izcenojumu (LĪGUMA 2. pielikums).  

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBA rezultātā izveidotā risinājuma un tā izmaiņu  

kvalitātes uzturēšanu (tālāk tekstā – PAKALPOJUMS). 

1.4. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci uz DARBA un izmaiņu  

rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu uz 100 (viens simts) gadu 

ilgu termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šo licenci trešajām personām. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU, t.sk. iesniedz PASŪTĪTĀJAM izveidoto risinājumu un 

konsultē PASŪTĪTĀJU tā uzstādīšanā un lietošanas uzsākšanā, 80 (astoņdesmit) darbadienu 

laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM veikt DARBA rezultātā izveidotā 

risinājuma izmaiņu izstrādi 3 (trīs) gadu laikā no DARBA nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas. 

2.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMA sniegšanu DARBA un izmaiņu rezultātā 

izveidotajam un PASŪTĪTĀJA pieņemtajam risinājumam 3 (trīs) gadus no DARBA nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

2.4. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz LĪGUMA saistību 

pilnīgai izpildei. 
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3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. DARBA izpildē PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot šādus termiņus: 

3.1.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas PASŪTĪTĀJS 

nodod IZPILDĪTĀJAM DARBA veikšanai nepieciešamos multimediju paraugus; 

3.1.2. ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas 

IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM elektroniski vismaz 3 (trīs) risinājuma vadības ekrānu 

dizaina un funkcionalitātes paraugus, kas būtiski atšķiras cits no cita (izkārtojums, krāsu palete, 

apakšizvēlnes u.tml.); 

3.1.3. PASŪTĪTĀJS izskata LĪGUMA 3.1.2. punktā minētos risinājuma paraugus un sniedz 

IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par turpmākajā DARBA izpildē piemērojamo dizainu 

un funkcionalitāti 3 (trīs) darbadienu laikā pēc attiecīgo paraugu saņemšanas.  

3.1.4. ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas 

IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izvērtēšanai funkcionālu risinājuma prototipu (tālāk 

tekstā – prototips); 

3.1.5. PASŪTĪTĀJS izvērtē prototipu un sniedz IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par 

turpmāko DARBA izpildi 5 (piecu) darbadienu laikā pēc prototipa saņemšanas. Ja 

PASŪTĪTĀJU neapmierina IZPILDĪTĀJA iesniegtais prototips, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc motivēta PASŪTĪTĀJA atteikuma saņemšanas nodrošina PASŪTĪTĀJA 

atteikumā minēto trūkumu novēršanu un atkārtotu prototipa iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM 

izvērtēšanai; 

3.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izmantot PASŪTĪTĀJA iesniegtos materiālus tikai LĪGUMA 

saistību izpildei. 

3.3. PASŪTĪTĀJS pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās rīko DARBA izpildes 

sanāksmes (tālāk tekstā – sanāksmes). PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz 

e-pasta adresi ____________________________ par sanāksmes vietu un laiku ne vēlāk kā  

3 (trīs) darbadienas pirms sanāksmes dienas.  

3.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties sanāksmēs un sniegt ziņojumus par DARBA 

izpildes gaitu. 

3.5. IZPILDĪTĀJAM ir saistoši sanāksmēs pieņemtie lēmumi un PASŪTĪTĀJA norādījumi 

attiecībā uz DARBA izpildi, ja tie nav pretrunā ar LĪGUMA nosacījumiem. 

3.6. Pēc DARBA izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izveidoto risinājumu, kā arī 

tehniskajā specifikācijā (LĪGUMA 1. pielikums) norādītos papildu nodevumus un 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc LĪGUMA 3.6. punktā minēto nodevumu 

un IZPILDĪTĀJA parakstīta DARBA nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda 

DARBA izpildes atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to, parakstot DARBA nodošanas 

un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 
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3.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS, ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem, novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos DARBA izpildes trūkumus un 

atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.6. punktā minētos nodevumus un 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegto LĪGUMA 3.6. punktā minēto nodevumu un DARBA 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda DARBA izpildes atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem DARBU, parakstot atkārtoti iesniegto DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 

3.9. DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 

3.6. punktā minētos nodevumus un IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU LĪGUMA 3.7. punktā noteiktajā 

kārtībā.  

3.10. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.6. punktā minētos nodevumus un IZPILDĪTĀJA parakstītu 

DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU LĪGUMA  

3.8. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.11. Par izmaiņu izstrādes konkrētu apjomu, izpildes termiņu un maksu katrā reizē PUSES 

vienojas atsevišķi. 

3.12. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt 

izmaiņu izstrādi saņemšanas, kas nosūtīts uz e-pasta adresi ______________, iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pieprasīto izmaiņu izstrādes tāmi, kurā norāda izmaiņu izstrādei 

nepieciešamo laiku un maksu, kas aprēķināta atbilstoši LĪGUMA  

2. pielikumā noteiktajam izmaiņu izstrādes stundas likmes izcenojumam. IZPILDĪTĀJS uzsāk 

PASŪTĪTĀJA pieprasīto izmaiņu izstrādi tikai pēc minētās tāmes abpusējas saskaņošanas. 

3.13. IZPILDĪTĀJS iesniedz un PASŪTĪTĀJS pārbauda un pieņem izmaiņu izstrādi analoģiski 

LĪGUMA 3.6.–3.10. punktā noteiktajai kārtībai. 

4. PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš DARBA rezultātā 

izveidotā risinājuma un tā izmaiņu trūkumus vai defektus (tālāk tekstā – defekts), par kuriem 

PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) gadu laikā no DARBA nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS patstāvīgi ir veicis strukturālas modifikācijas DARBA rezultātā 

izveidotajā risinājumā vai tā izmaiņās, attiecīgo defektu novēršanas izdevumus sedz 

PASŪTĪTĀJS. 

4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē DARBA rezultātā izveidotā risinājuma vai tā izmaiņu defektu, 

PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu pa tālruni (____________) vai e-pastu 

_______________________________. 

4.4. IZPILDĪTĀJS novērš defektu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

saņemšanas. Ja tehniski pamatotu apstākļu dēļ IZPILDĪTĀJS nevar novērst pieteikto defektu 

šajā punktā noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM un rakstiski vienojas ar PASŪTĪTĀJU par citu defekta novēršanas termiņu. 
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4.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu, LĪGUMA 4.4. punktā 

noteiktajā kārtībā saskaņoto termiņu vai neveic LĪGUMA 4.4. punktā noteiktos defekta 

novēršanas darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS attiecīgo defektu novēršanai ir tiesīgs pieaicināt 

citu izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) 

darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

5. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Maksa par DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu ir ____ EUR 

(__________), t.sk. atlīdzība par DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu ____ 

EUR (__________) un 21% pievienotās vērtības nodoklis ____ EUR (__________): 

5.1.1. maksa par DARBA izpildi ir ____ EUR; 

5.1.2. maksa par PAKALPOJUMA nodrošināšanu ir ____ EUR; 

5.1.3. maksa par DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu ir iekļautas visas 

izmaksas, kas nepieciešamas IZPILDĪTĀJAM DARBA izpildes un PAKALPOJUMA 

nodrošināšanas saistību izpildei, t.sk. nodokļi un nodevas. 

5.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.1.1. punktā minēto maksu par 

DARBA izpildi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.3. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.1.2. punktā minēto maksu par 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu 6 (sešos) vienādos maksājumos 3 (trīs) gadu laikā no 

DARBA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i., ____ EUR 

(______ euro) (⅙ (viena sestā daļa) no LĪGUMA 5.1.2. punktā minētās maksas par 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu) reizi pusgadā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas par iepriekšējo periodu. 

5.4. LĪGUMA 3.12. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto maksu par izmaiņu izstrādi, tai 

piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izstrādes nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

5.5. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, 

nosūtot tos uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par 

saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par LĪGUMA 2.1. vai 4.4. punktā noteiktā vai LĪGUMA 4.4. punktā noteiktajā kārtībā 

PUŠU saskaņotā termiņa pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par 

DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu par katru nokavēto kalendāro dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par 

DARBA izpildi un PAKALPOJUMA nodrošināšanu.  

6.2. Par PUŠU abpusēji saskaņotajā izmaiņu izstrādes tāmē noteiktā izmaiņu izstrādes termiņa 

pārsniegšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas 

procenta) apmērā no abpusēji saskaņotajā tāmē noteiktās kopējās maksas (ar PVN) par attiecīgo 

izmaiņu izstrādi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no attiecīgajā tāmē saskaņotās kopējās maksas (ar PVN) par attiecīgo izmaiņu 

izstrādi. 

mailto:rekini@bank.lv
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6.3. Par LĪGUMA 4.5. punktā noteiktā rēķina apmaksas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no kavētā maksājuma summas. 

6.4. Ja DARBA vai tā izmaiņu izstrādes rezultātā radītos autortiesību vai blakustiesību objektus 

vai atsevišķas to daļas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas IZPILDĪTĀJS nodod 

izmantošanai trešajām personām, IZPILDĪTĀJS par katru šādu gadījumu maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LĪGUMA 5.1. punktā noteiktās maksas par DARBA izpildi un 

PAKALPOJUMA nodrošināšanu apmērā. 

6.5. 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. 

6.6. Par LĪGUMA 5.2., 5.3. vai 5.4. punktā noteiktā samaksas termiņa pārsniegšanu 

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas 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 rēķina 

saņemšanas dienas. 

6.7. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

7. AUTORTIESĪBAS, BLAKUSTIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA (LICENCE) 

7.1. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas autora mantiskās tiesības uz DARBA un tā 

izmaiņu izstrādes rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību objektiem. 

7.2. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot LĪGUMA 1.4., 7.1. un 

7.3.–7.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir ieguvis 

atbilstošas tiesības no visiem DARBA un tā izmaiņu izstrādes rezultātā radīto vai izmantoto 

autortiesību un blakustiesību objektu subjektiem. IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt 

PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus par jebkuriem autortiesību vai blakustiesību subjektu 

prasījumiem saistībā ar DARBA vai tā izmaiņu izstrādes rezultātā radīto vai izmantoto 

autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo 

LĪGUMU. Par DARBA un tā izmaiņu izstrādes ietvaros izmantojamo autortiesību un 

blakustiesību objektu, kurus atbilstoši LĪGUMA noteikumiem nodrošina PASŪTĪTĀJS, 

izmantošanas tiesību esamību atbild PASŪTĪTĀJS. 

7.3.  IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt DARBA un tā izmaiņu izstrādes rezultātā 

radītajos autortiesību un blakustiesību objektos jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU, ievērojot nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJA 

pārveidojumu, grozījumu vai papildinājumu publiskošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS netiek 

identificēts kā attiecīgo izmaiņu rezultātā radītā darba autors.  

7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot DARBA un tā izmaiņu izstrādes rezultātā radītos 

autortiesību un blakustiesību objektus neierobežotas reizes Latvijā un citās valstīs, t.sk. tieši vai 

netieši, īslaicīgi vai patstāvīgi tos reproducēt, publiskot vai padarīt pieejamus sabiedrībai un 

izmantot atbilstoši saviem ieskatiem, t.sk. izvietojot dažādās interneta vietnēs un citviet tīmeklī. 



 20 

7.5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi DARBA un tā izmaiņu izstrādes izpildē izmantoto 

autortiesību un blakustiesību objektu, izņemot tos objektus, kurus atbilstoši LĪGUMA 

noteikumiem nodrošina PASŪTĪTĀJS, subjekti ir nodevuši tiesības ievietot attiecīgos 

autortiesību un blakustiesību objektus interneta vietnēs un izmantot visos šajā LĪGUMĀ 

paredzētajos gadījumos, nemaksājot par to papildu atlīdzību attiecīgajiem autortiesību vai 

blakustiesību subjektiem.  

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības DARBA un tā izmaiņu 

izstrādes rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un 

neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar DARBA un tā izmaiņu 

izstrādes izpildi ir izstrādājis IZPILDĪTĀJS vai tā apakšuzņēmēji.  

7.8. Veicot DARBU un tā izmaiņu izstrādi, IZPILDĪTĀJS izmanto tikai licencētu vai citādi 

likumīgi iegūtu programmatūru. Ja kāda trešā persona ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu 

pret PASŪTĪTĀJU par LĪGUMA izpildes ietvaros izmantoto programmatūru, IZPILDĪTĀJS 

uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret PASŪTĪTĀJU un atlīdzina 

PASŪTĪTĀJAM visus šādas prasības rezultātā radušos zaudējumus.  

7.9. LĪGUMA 1.4. un 7.1.–7.8. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. 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).  

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 

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

atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 

8.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

8.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt 

LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

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

gadījumus.  

9.2. LĪGUMA 9.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas 

citādi. 
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10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 3.12. punktā noteikto termiņu, vai PUŠU 

abpusēji saskaņotajā izmaiņu izstrādes tāmē noteikto izmaiņu izstrādes termiņu vairāk par 

20 (divdesmit) kalendārajām dienām; 

10.1.2. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtotas pretenzijas saņemšanas IZPILDĪTĀJS neņem vērā 

LĪGUMA 3.1.3., 3.1.5. vai 3.5. punktā minētos PASŪTĪTĀJA lēmumus vai norādījumus 

attiecībā uz DARBA izpildi, vai vismaz 2 (divas) reizes nav ieradies uz sanāksmi; 

10.1.3. ja pēc PASŪTĪTĀJA atkārtotas pretenzijas saņemšanas IZPILDĪTĀJS nenovērš 

PASŪTĪTĀJA konstatētos DARBA vai izmaiņu trūkumus; 

10.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.1.1., 10.1.2. 

vai 10.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā minētās maksas par DARBA izpildi 

un PAKALPOJUMA nodrošināšanu. 

10.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. 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. 

11.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. izpildīt LĪGUMA 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5. vai 3.3. punktā minētās darbības un nosūtīt 

LĪGUMA 3.12. un 4.3. punktā minēto pieprasījumu – Informācijas sistēmu  pārvaldes 

__________________. 

12.1.2. parakstīt LĪGUMA 3.7. un 3.8. punktā minētos dokumentus un saskaņot LĪGUMA 

3.12. punktā paredzēto tāmi – _______________________________. 

12.2. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. LĪGUMS uzrakstīts uz __ (____) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz _ (___) lapām un 

2. pielikums uz _ (___) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

13.1. 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 kods LACBLV2X. 
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13.2. IZPILDĪTĀJS –  

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

________________ ___________________ 

/…../ /…../ 

  

2017. gada ___. __________ 2017. gada ___. __________ 

 

 


