
 

 

Rīgā 2016. gada ___. augustā                                                                              

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/371 

 

Par optiskā datu kabeļtīkla papildināšanu 
(iepirkums LB/2016/68 ) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un  

SIA "MULTICOMP" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Māra Ozola 

personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 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 datu kabeļtīkla papildināšanu (tālāk 

tekstā – darbi) PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), 

saskaņā ar iepirkuma LB/2016/68 tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (līguma 2. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS nodrošina darbu kvalitāti.  

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda darbus 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc 

līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina darbu, t.sk. izmantoto materiālu, kvalitāti 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus pēc darbu 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. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk 

pildīt līgumu objektā. 

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. 
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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 tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs 

personas nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

3.7. Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties 

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

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

valsts svētku dienas.  

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

nodrošina regulāru darbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, t.sk. 

veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties darbu 

izpildes rezultātā. 

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

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

3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības 

jomā, tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt 

līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir IZPILDĪTĀJA [..], tālr. [..], e-pasta 

adrese: [..]. 

4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Pēc darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu un rēķinu.  

4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda darbu izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

darbus, parakstot darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš darbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.4. Darbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis darbus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

darbus līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma 

gadījumā darbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darbus 

līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.5. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
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5. DARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē darbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – 

defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību 

(tālāk tekstā – paziņojums). 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 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 atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

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

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus 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 pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

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

novēršanas ietvaros izpildīto darbu garantiju 24 (divdesmit četrus) 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 darbu kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek 

spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa  ir 2,117.45 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 

45 centi), t.sk. atlīdzība par darbu veikšanu 1,749.96 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

četrdesmit deviņi euro un 96 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 367.49 EUR 

(trīs simti sešdesmit septiņi euro un 49 centi). 

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

darbu kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. maksa par darbu veikšanā izmantotajiem 

materiāliem, maksa par darbu un normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma 

summu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 
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nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 

summas. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.3. Par līguma 6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu 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 atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.4. 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. 

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz 

otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to 

apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar 

eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums 

izbeidzas citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. 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).  

9.2. 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. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 
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10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteikto termiņu, vai līguma  

5.2. punktā noteiktajā kārtībā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņoto termiņu vairāk nekā  

10 (desmit) kalendārās dienas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., vai 3.6.–3.11.  punktā 

minētajiem noteikumiem; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai  

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

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

10.3. 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. 

10.4. Līguma 10.1. vai 10.3. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

10.4.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski 

pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas aktu; 

10.4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto darbu 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto darbu atbilstību 

līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 

10.4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto 

darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto darbu daļu; 

10.4.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

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 3.8. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Drošības sistēmu daļas darbinieks; 

12.1.2. parakstīt līguma 5.1. punktā minēto paziņojumu, kā arī saskaņot līguma 

5.2. punktā minēto termiņu – Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs. 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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12.4. Līgums uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

lapām un 2. pielikums uz 3 (trijām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU 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. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 

0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "MULTICOMP" Lielā ielā 37-70, Mārupē, Mārupes nov.,  

LV-2167, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003387653 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās 
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BIC [..]. 
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1. pielikums 

2016. gada ___. augusta 

līgumam Nr. LB-07/2016/371   

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. DARBA UZDEVUMS 

1.1. Veikt singlemode optiskā kabeļa ievilkšanu starp komutāciju telpu (203) un serveru 

telpu (203b) un kabeļa abu galu optisko šķiedru izšūšanu ar LC-LC konektoriem optisko 

kabeļu sadales paneļos 19" statnēs. Serveru telpā jāizmanto esošais optisko kabeļu 

sadales panelis. Komutāciju telpā jāpiegādā jauns optisko kabeļu sadales panelis. 

Nepieciešamais šķiedru skaits: 16.  Kabeļa garums: 40 m. 

1.2. Veikt singlemode un OM4 multimode optisko kabeļu ievilkšanu starp komutāciju 

telpu (203) un komutāciju telpu (118b) un kabeļu abu galu optisko šķiedru izšūšanu ar 

LC-LC konektoriem optisko kabeļu sadales paneļos 19" statnēs. Jāpiegādā jauni optisko 

kabeļu sadales paneļi. Šķiedru skaits starp telpām: 8 singlemode un 8 multimode. 

Kabeļu garums: 160 m. 

1.3. Veikt singlemode optiskā kabeļa ievilkšanu starp serveru telpu (423) un komutāciju 

telpu (118b) un kabeļa abu galu optisko šķiedru izšūšanu ar LC-LC konektoriem optisko 

kabeļu sadales paneļos 19" statnēs. Jāpiegādā jauni optisko kabeļu sadales paneļi. 

Šķiedru skaits starp telpām: 8. Kabeļa garums: 90 m. 

1.4. Veikt esošā ugunsdrošā blīvējuma atjaunošanu kabeļu izvilkšanas ceļos. Blīvējuma 

vietu skaits: 14. 

2. MATERIĀLI 

2.1. Optiskais kabelis, 8 šķiedras, OM4 tipa multimode. Kopējais kabeļa garums – 

160 metri. 

Piemēram, U-DQ(ZN)BH 8F 50/125 OM4 (MAX CAP 550) LSOH 1000N E14a 

DRAKA vai ekvivalents. 

2.2. Optiskais kabelis, 16 šķiedras, singlemode. Kopējais kabeļa garums – 40 metri. 

Piemēram, U-DQ(ZN)BH 16F 9/125 LSOH 1000N E14a DRAKA vai ekvivalents. 

2.3. Optiskais kabelis, 8 šķiedras, singlemode. Kopējais kabeļa garums – 250 metri. 

Piemēram, U-DQ(ZN)BH 8F 9/125 LSOH 1000N E14a DRAKA vai ekvivalents. 

2.4. Optisko kabeļu sadales panelis 1U 19' 24 SC simplex ar šķiedru turētāju. 

2.5. Adapters LC, MM, duplex, keramikas uzmava, paredzēts SC simplex hole. 

2.6. Adapters LC, SM, duplex, keramikas uzmava, paredzēts SC simplex hole. 

2.7. Pigtails LC/PC OM4 easy strip 2m. 

2.8. Pigtails LC/UPC G652D OS2 easy strip 2m. 

2.9. Materiāli ugunsdrošā blīvējuma aizdarei (kopā 14 vietām). 

2.10. Montāžas veikšanai nepieciešamie palīgmateriāli. 

3. MĒRĪJUMI UN DOKUMENTĀCIJA 

3.1. Pēc darbu pabeigšanas veikt optisko kabeļu dzīslu mērījumus (OTDR), iesniegt 

mērījumu protokolus, sagatavot kabeļu trašu shēmas un marķēt optisko kabeļu sadales 

paneļus. 
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4. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

4.1. Montāžas prasības: 

4.1.1. kabeļiem jābūt viengabalainiem un bez izolācijas bojājumiem; 

4.1.2. kabeļi tiek ieguldīti jau instalētos kabeļu kanālos, piekārtajos griestos un uz 

kabeļu trepēm; 

4.1.3. jebkuru darbu veikšanu iepriekš saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem; 

4.1.4. montāžai neizmantot viegli uzliesmojošus materiālus, kā arī materiālus, kas satur 

veselībai kaitīgas vielas, kā arī tādas vielas, par kurām ir aizdomas, ka tās apdraud 

veselību, tās aizskarot, tām izdalot gāzes vai nolietojoties. Nedrīkst pielietot tādas vielas 

un materiālus, kas nav atļauti (sertificēti) Latvijas Republikā. 

4.2. Jāparedz visas izmaksas, kas saistītas ar palīgmateriālu iegādi montāžas un kabeļu 

stiprinājumu vajadzībām (saites, skrūves, dībeļi utt.). Visu citu darbam nepieciešamu 

neminētu materiālu, kā arī darbam nepieciešamā tehniskā nodrošinājuma izmaksas 

jāiekļauj darbu izmaksās. 
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