
 

Rīgā 2017. gada ___. ________                                                                              

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/143 

 

Par videoiekārtu piegādi 
(iepirkums LB/2017/25) 

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

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

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

vienas puses, un  "HANSAB" SIA (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes locekļa 

Denisa Rubena personā, kas rīkojas saskaņā ar 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 PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM 

videoiekārtas (tālāk tekstā – PRECE) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 

1. pielikums) un videoiekārtu piegādes tāmi iepirkumam LB/2017/25 (līguma 

2. pielikums), kā arī nodrošināt PRECES kvalitāti.  

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM 40 (četrdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc 

PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei.  

3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā,  

LV-1050. 

3.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja PRECEI konstatēti 

trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.  

3.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas 

un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, 

ja PRECEI konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 
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3.5. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PRECI līguma 

3.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PRECI līguma 3.4. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

4. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES defektu vai trūkumu (tālāk tekstā – defekts), kura 

rašanās cēlonis nav PRECES nepareiza ekspluatācija, PASŪTĪTĀJAM garantijas laikā ir 

tiesības iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas 

nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums).  

4.2. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

4.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PRECES defekta novēršanu līguma 4.2. punktā noteiktajā 

termiņā, t.sk. līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, vai PRECES 

defekta novēršana nav veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem 

ieskatiem uzdot defekta novēršanu citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot 

PIEGĀDĀTĀJU. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt par cita izpildītāja 

veiktajiem PRECES defekta novēršanas darbiem 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

4.5. 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, 

PASŪTĪTĀJS iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

4.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegtā defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

4.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

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

novēršanu atbilstoši līguma 4.5. punktā noteiktajai kārtībai. Motivēta atteikuma gadījumā 

defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA 

atteikumā norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA 

parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

defekta novēršanu līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā.  
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4.8. PIEGĀDĀTĀJS līguma 4.1. – 4.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti 36 (trīsdesmit sešus) 

mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

4.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

4.1.– 4.8. punktā minētās PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz 

to pilnīgai izpildei. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 25,908.06 EUR (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņi euro 

un 06 centi), t.sk. atlīdzība par PRECI 21,411.62 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri 

simti vienpadsmit euro un 62 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 4,496.44 EUR 

(četri tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro un 44 centi). 

5.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas nepieciešami līgumā 

noteikto PIEGĀDĀTĀJA saistību izpildei, t.sk. izdevumi, kas saistīti ar PRECES iegādi, 

piegādi un garantijas laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās cēlonis nav 

PRECES nepareiza ekspluatācija, novēršanu, kā arī normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

5.3. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) 

no līguma summas šādā kārtībā: 

5.3.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu par priekšapmaksas summu, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz 

līguma 2.1. punktā minēto PRECES piegādes termiņu un ar kuru banka garantē atmaksāt 

PASŪTĪTĀJAM priekšapmaksu, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums 

izbeidzas pirms PRECES piegādes dienas;  

5.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 5.3.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu  

10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas; 

5.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 5.3.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā 

galvojuma un rēķina saņemšanas. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma summas garantijas laikā ietur kā 

garantijas laika nodrošinājumu. 

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 4.3. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 

6.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 4.2. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši 

līguma 4.2. punktam saskaņotā termiņa nokavējumu un zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistību neizpildes 

rezultātā. 

5.6. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu, atskaitot no tās 

priekšapmaksu, ja tāda samaksāta, un garantijas laika nodrošinājumu – 10% (desmit 

procentus) no līguma summas, kas ieturēti saskaņā ar līguma 5.4. punktu, 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

5.7. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas 

laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis 

PIEGĀDĀTĀJAM līguma 4.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un 

rēķina saņemšanas. 

5.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 
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5.8.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu ar bankas atbildības limitu garantijas laika nodrošinājuma summas apmērā, 

kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz garantijas laiku un ar kuru banka garantē 

atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parādu, kas rodas PIEGĀDĀTĀJA līgumā 

noteikto saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, t.sk. samaksāt līguma 4.3. punktā 

noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 6.1. punktā noteikto 

līgumsodu par līguma 4.2. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši līguma 4.2. punktam 

saskaņotā termiņa nokavējumu un atlīdzināt visus zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistību neizpildes 

rezultātā. Ja PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko 

galvojumu pa daļām, PIEGĀDĀTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas ekspromisoriskā 

galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā galvojuma 

pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas ekspromisoriskā galvojuma 

daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; 

5.8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 5.8.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc bankas ekspromisoriskā galvojuma vai tā 

pagarinājuma saņemšanas; 

5.8.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas 

nav ieturēts līguma 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 5.8.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma 

un rēķina saņemšanas. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par līguma 2.1. vai 4.2. punktā noteiktā termiņa, vai līguma 4.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 

summas. 

6.2. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

6.3. Par līguma 5.3.3., 5.6., 5.7. vai 5.8.3. punktā minētā termiņa nokavējumu 

PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM 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 PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.4. 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. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 
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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 pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

9.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.2. punktā noteikto termiņu, vai līguma  

4.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defektu novēršanas termiņu, vai kavē līguma 

5.8.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājuma iesniegšanas 

termiņu vairāk nekā nekā 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

9.1.2. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. punktu, 

PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu 

saņemšanas. 

9.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma līdz PRECES piegādes dienai, 

PIEGĀDĀTĀJS, papildus līguma 9.2. punktā noteiktajam līgumsodam, atmaksā 

PASŪTĪTĀJAM iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta). 

9.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski 

par to paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM un saņemot PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajā 

ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

9.5. 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. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. parakstīt līguma 3.2. punktā minēto PRECES piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas 

darbinieks;  

11.1.2. iesniegt līguma 4.1. punktā minēto paziņojumu, saskaņot līguma 4.2. punktā 

minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības 

sistēmu daļas vadītājs; 

11.1.3. parakstīt līguma  3.3., 3.4., 4.5., 4.6., 5.3.2. un 5.8.2. punktā minēto atteikumu,  

līguma 3.4. punktā minēto PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu un līguma 4.5. un 

4.6. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

11.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.4. Līgums uzrakstīts uz 15 (piecpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 8 (astoņām) 

lapām un tā 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. 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. 

12.2. PIEGĀDĀTĀJS – "HANSAB" SIA Piedrujas ielā 7, Rīgā, LV-1073, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003146649 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

Nr. LV40003146649. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

 

PASŪTĪTĀJS                                                                                            PIEGĀDĀTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)                                                                   (Personiskais paraksts) 

 

2017. gada ___. _______________                            2017. gada ___. _______________ 
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1. pielikums 

2017. gada __. ________ 

 līgumam Nr. LB-07/2017/143  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

I. PIEGĀDĀJAMĀS IEKĀRTAS 

1. Videokamera #1 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

1.1.  Tips dienas/nakts IP videokamera 

1.2.  Attēla sensors 1/1.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

1.3.  Minimālā jutība  -vismaz 0.015 lux krāsu 5Mpix režīmā; 

-vismaz 0.009 lux krāsu 1080p režīmā; 

-vismaz 0.004 lux nakts 5Mpix režīmā; 

-vismaz 0.003 lux nakts 1080p režīmā; 

pie 3200K, 30% IRE, F1.2 

1.4.  Attiecība signāls/troksnis ne mazāk kā 50 dB 

1.5.  Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

1.6.  Izšķiršanas spēja 

(maksimālā) 

-ne mazāk kā 2992x1680 (5 MP 16:9 režīmā); 

-ne mazāk kā 2704x2032 (5 MP 4:3 režīmā) 

1.7.  Attēlu atjaunošanas 

ātrums 

ne mazāk kā 25 attēli/sek. 5MP 4:3 un 16:9 

režīmā 

1.8.  Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons  

(Wide Dynamic Range (WDR)) – ne mazāk kā 

97 dB visos režīmos 

1.9.  Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas 

videoplūsmas H.264 un MJPEG;  

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un 

signāla josla; 

-maināma attēlu secība H.264 režīmā  

(Group of Pictures (GoP)): IP, IBP, IBBP 

1.10.  Videoattēla iestatījumi -kompresijas pakāpe; 

-spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla 

ekspozīcija; 

-pretgaismas kompensācija; 

-dinamiskā trokšņu samazināšana  

(Dynamic Noise Reduction); 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

-dienas/nakts režīms; 

-paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); 

-videokustības detekcija; 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla kontrasta automātiska uzlabošana miglas 

un dūmakas apstākļos (intelligent defog) 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

1.11.  Speciālas funkcijas -enkodera dažādu parametru iestatīšana 

atsevišķos (līdz 8 gab.) attēla reģionos (ROI); 

-elektroniskā aizvara (shutter) fiksētas vērtības 

iestatīšana, kura saglabājas kā aizvara zemākā 

vērtība (default shutter), kamēr citas 

apgaismojuma regulēšanas funkcijas var 

nodrošināt pietiekamu sensora apgaismojumu; 

-elektroniska ūdenszīme attēlos 

1.12.  Instalēšanas 

palīgfunkcijas 

-pikseļu skaitītājs; 

-attālināta sensora fokusa (back focus) 

iestatīšana 

1.13.  Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

1.14.  Notikumu detekcija videokustības detekcija/videoanalītika, 

videokameras redzes lauka maiņa (tampering 

alarm), ārējā trauksmes signāla ievade, 

dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

1.15.  Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording)  

1.16.  Attēla datu glabāšana videoieraksts microSDHC/micro/SDXC 

atmiņas kartē (edge recording), komplektēt ar 

vismaz 32 GB, vismaz 10. klases datu 

glabāšanas karti 

1.17.  Drošība piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

SSL kriptēšana 

1.18.  Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: SMB konektors, 

CVBS, 1Vpp, 75Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

1.19.  Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS232/422/485 ports 

1.20.  Integrācija video 

pārvaldības sistēmā 

video pārvaldības sistēmas Milestone XP 

Corporate (ne zemāka par 10.2a) atbalsts 

(apliecinājums firmas Milestone Systems mājas 

lapā atrodamajā informācijā), ONVIF profils S 

1.21.  Videoanalītika iebūvēta videoanalītika ar paplašinātām 

funkcijām (skat. tehniskās specifikācijas  

6.-10. punktu) 

1.22.  Barošana 12V DC un/vai PoE (Power over Ethernet) 

IEEE802.3af, Klase 3 (iespējama vienlaicīga 

barošana) 

1.23.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras 

diapazonā vismaz 

darba temperatūru diapazons no -20oC līdz 

+50oC 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera DINION IP Starlight 8000 MP  

(NBN-80052 BA) vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti. 
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2. Videokameras objektīvs:  

2.1. optiskais formāts ne mazāks par 1/1.8"; 

2.2. varifokāls: f=4.1-9 mm (±1mm); 

2.3. DC autodiafragma, F1.6 – F8; 

2.4. paredzēts ne mazāk kā 5 megapikseļu videokamerām (apliecinājums objektīva 

tehniskajā pasē vai atzīme uz objektīva korpusa); 

2.5. infrasarkanās gaismas korekcija (apliecinājums objektīva tehniskajā pasē vai atzīme 

uz objektīva korpusa, piemēram, IR vai Day & Night lens). 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) objektīvs LVF-5005C-S4109, vai ekvivalents.  

3. Videokamera #2 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

3.1.  Tips Full HD dienas/nakts IP DOME videokamera 

3.2.  Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

3.3.  Objektīvs iebūvēts autodiafragmas objektīvs ar 

regulējamu horizontālo redzes leņķi no 117o 

līdz 37o. 

3.4.  Minimālā jutība  -vismaz 0.015 lux krāsu režīmā; 

-vismaz 0.005 lux m/b režīmā; 

pie 3200K, 1/25sek, 30% IRE, F1.2 

3.5.  Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

3.6.  Izšķiršanas spēja 

(maksimālā) 

ne mazāk kā 1920x1080 (full HD) 

 

3.7.  Attēlu atjaunošanas 

ātrums 

ne mazāk kā 50 attēli/sek. full HD režīmā 

3.8.  Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons  

(Wide Dynamic Range (WDR)) – ne mazāk kā 

108 dB (IEC 62676 Part5) 

3.9.  Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas 

videoplūsmas H.264 (main profile) un MJPEG;  

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un 

signāla josla; 

-maināma attēlu secība H.264 režīmā  

(Group of Pictures (GoP)): IP, IBP, IBBP 

3.10.  Videoattēla iestatījumi -spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla 

ekspozīcija; 

-pretgaismas kompensācija; 

-dinamiskā trokšņu samazināšana  

(Dynamic Noise Reduction); 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

-dienas/nakts režīms; 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla kontrasta automātiska uzlabošana miglas 

un dūmakas apstākļos (intelligent defog) 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

3.11.  Speciālas funkcijas -dažādu parametru iestatīšana atsevišķos attēla 

reģionos (ROI); 

-elektroniskā aizvara (shutter) fiksētas vērtības 

iestatīšana, kura saglabājas kā aizvara zemākā 

vērtība (default shutter), kamēr citas 

apgaismojuma regulēšanas funkcijas var 

nodrošināt pietiekamu sensora apgaismojumu; 

-elektroniska ūdenszīme attēlos 

3.12.  Instalēšanas 

palīgfunkcijas 

-pikseļu skaitītājs; 

-manuāla un automātiska attēla apgriešana – 

iebūvēts akselerometrs attēla orientācijai; 

-motorizēta attālināta videokameras redzes 

leņķa (zoom) un sensora fokusa (back focus) 

iestatīšana 

3.13.  Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

3.14.  Notikumu detekcija videokustības detekcija, videokameras redzes 

lauka maiņa (tampering alarm), ārējā 

trauksmes signāla ievade, dienas/nakts režīmu 

pārslēgšanās 

3.15.  Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording) 

3.16.  Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

3.17.  Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses 

filtrs, SSL kriptēšana; 

-iebūvēts TPM (Trusted Platform Module) un 

PKI (Public Key Infrastructure) atbalsts 

3.18.  Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: BNC, CVBS, 

1Vpp, 75Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

3.19.  Datu interfeiss 10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

3.20.  Integrācija video 

pārvaldības sistēmā 

video pārvaldības sistēmas Milestone XP 

Corporate (ne zemāka par 10.2a) atbalsts 

(apliecinājums firmas Milestone Systems mājas 

lapā atrodamajā informācijā), ONVIF profils S, 

Q un G 

3.21.  Videoanalītika iebūvēta iekštelpu videoanalītika (skat. 

tehniskās specifikācijas 6.-9. punktu) 

3.22.  Barošana 12VDC un/vai PoE (Power over Ethernet) 

IEEE802.3af, Klase 3 (iespējama vienlaicīga 

barošana) 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

3.23.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras 

diapazonā vismaz 

-darba temperatūru diapazons no -20oC līdz 

+50oC; 

-triecienizturība vismaz IK10; 

aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem 

vismaz IP 66 un NEMA4X 

3.24.  Montāža sienas montāžas variants 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR  

3-9mm (NIN 63023 A3S), vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu 

glabāšanas karti. 

4. Videokamera #3  
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

4.1.  Tips dienas/nakts IP DOME videokamera 

4.2.  Attēla sensors 1/1.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

4.3.  Objektīvs videokamerā iebūvēts 4.1-9 mm varifokāls DC 

autodiafragmas objektīvs, horizontālais redzes 

leņķis 101o- 46o, F1.6, infrasarkano staru 

korektēts 

4.4.  Nakts režīms automātiska infrasarkano staru sprostfiltra 

nobīdīšana 

4.5.  Minimālā jutība  -vismaz 0.18 lux krāsu dienas režīmā pie F1.6, 

50IRE; 

-vismaz 0.05 lux m/b režīmā pie F1.6, 50 IRE 

4.6.  Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC High profile); 

MJPEG 

4.7.  Izšķiršanas spēja 

(maksimālā) 

ne mazāk kā 3072x2048 (6 Mpix režīmā) 

4.8.  Attēlu atjaunošanas 

ātrums (maksimālais) 

ne mazāk kā 25 attēli/sek. ar 4 Mpix 

izšķirtspēju (ar paplašināto dinamisko 

diapazonu (WDR)); 

ne mazāk kā 20 attēli/sek. ar 6 Mpix 

izšķirtspēju (bez paplašinātā dinamiskā 

diapazona (WDR)); 

4.9.  Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas 

videoplūsmas H.264 un MJPEG; 

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un 

signāla josla, VBR/MBR/CBR H.264  
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

4.10.  Videoattēla iestatījumi -kompresijas pakāpe; 

-spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla 

ekspozīcija; 

-ekspozīcijas kontroles zonu izvēle un 

iestatījums; 

-trokšņu redukcija; 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

-attēla pagriešanas iespēja par 0o, 90o, 180o un 

270o; 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla elektroniskā stabilizācija; 

-attēla izliekuma korekcija (Barrel Distortion 

Correction); 

-koridora formāts 

4.11.  paplašināts dinamiskais 

diapazons (WDR) 

ne mazāk kā 115 dB 

4.12.  Videoanalītika 

(videokustības detekcija) 

-detekcijai nepieciešamo lauku un detekcijai 

nevajadzīgo lauku (exclude area) iestatīšana; 

-filtrs šūpojošos objektu (swaying objects) 

ignorēšanai; 

-filtrs īslaicīgu objektu (short live objects) 

ignorēšanai; 

-filtrs mazu objektu ignorēšanai (small objects) 

4.13.  Notikumu detekcija -iebūvētā videokustības detekcija; 

-videokameras redzes lauka izmaiņas 

(tampering alarm); 

-iespēja integrēt citas analītikas funkcijas, 

piemēram, līnijas šķērsošanu, autotrekingu u.c. 

(nav jāpiegādā) 

4.14.  Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP un e-pastu;  

-brīdinājums pa e-pastu; 

-pirms un pēctrauksmes video ieraksts;  

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

4.15.  Instalēšanas 

palīgfunkcijas 

-pikseļu skaitītājs; 

-attēla attālināta pilna pozicionēšana: PTZR 

(pan, tilt, zoom, roll) un fokuss  

4.16.  Attēla datu glabāšana microSD/microSDHC/micro/SDXC atmiņas 

kartē, komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz  

10. klases datu glabāšanas karti 

4.17.  Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli; 

-IP adrešu filtrs; 

-HTTPS kriptēšana 

4.18.  Datu interfeiss 10/100Base-T Full duplex Ethernet 

4.19.  Integrācija video 

pārvaldības sistēmā 

video pārvaldības sistēmas Milestone XP 

Corporate (ne zemāka par 10.2a) atbalsts 

(apliecinājums firmas Milestone Systems mājas 

lapā atrodamajā informācijā), ONVIF profils S 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

4.20.  Barošana PoE (Power over Ethernet) IEEE 8.2.3af, Klase 

3 

4.21.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras 

diapazonā vismaz 

darba temperatūru diapazons no  -40o līdz 

+55oC 

4.22.  Montāža sienas montāžas variants 

Piemēram, firmas Axis (Zviedrija) DOME videokamera Q3617-VE vai ekvivalenta, 

komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

5. Pretendents drīkst piedāvāt tikai jaunas, iepriekš nelietotas videoiekārtas un to 

komponentes. 

II. VIDEOANALĪTIKA 

6. Vispārējās prasības: 

6.1. videoanalītika ir iebūvēta piegādājamajās videokamerās, kuru tehniskas 

specifikācijas prasībās minēta attiecīga norāde, bez papildu maksas. Notikumu analīze 

tiek veikta videokamerā (videosistēmā nav nepieciešams papildu serveris). 

Videoanalītikas atjauninājumiem jābūt iekļautiem piegādājamo videokameru 

aparātprogrammatūras bezmaksas atjauninājumos (firmware upgrade); 

6.2. videonanalītikai jābūt savietojamai ar  Latvijas Bankas rīcībā esošo video pārvaldības 

sistēmas programmatūras XProtect Corporate versiju ne zemāku par 10.2a. Video 

pārvaldības sistēmas programmatūra:  

6.2.1. uztver videokameras noraidītos trauksmes datus, ieraksta trauksmes notikumu 

attēlus un videoanalītikas metadatus, 

6.2.2. videoanalītikas trauksmes gadījumā veic lietotāja ieprogrammētas funkcionālas 

darbības, t.sk. veic videoanalītikas izraisītās trauksmes vizualizāciju uz videomonitoru 

ekrāniem, iezīmējot objektus, kas izraisa trauksmi, veido grāmatzīmes (bookmark) 

videoanalītikas trauksmju ātrai atrašanai un trauksmes failu atskaņošanai, nosūta 

ziņojumus attiecīgajam personālam, u.c. darbības, 

6.2.3. veido trauksmes uzskaiti video pārvaldības sistēmas žurnālā (log); 

6.3. trauksmes notikumu vizualizāciju un caurskati veic ar Latvijas Bankas rīcībā esošo 

video pārvaldības sistēmas klienta programmatūru Smart Client; 

6.4. PASŪTĪTĀJAM pieejamas visas videoanalītikas funkcijas pēc izvēles. 

7. Detekcijas funkcijas (vismaz):  

7.1. objekta iekļūšana noteiktā telpas apgabalā, ja apgabala robežu šķērso: 

7.1.1. objekta mala, 

7.1.2. objekta nosacītais viduspunkts, 

7.1.3. viss objekts; 

7.2. vienas vai vairāku līniju šķērsošana noteiktos virzienos; 

7.3. papildu objektu parādīšanās noteiktā telpas apgabalā; 

7.4. objektu pazušana no noteikta telpas apgabala; 

7.5. objekta haotiska kustība noteiktā telpas apgabalā (loitering); 

7.6. attēlā iezīmēta kustības maršruta (route) pārkāpšana; 

7.7. objektu skaitīšana (counting). 

8. Notikumu filtrēšana pēc: 

8.1. funkcijas iestāšanās laika; 

8.2. objekta izmēriem un izmēru attiecības; 

8.3. objekta kustības ātruma un virziena; 

8.4. objekta krāsas; 

8.5. objekta klasifikācijas (piemēram: cilvēks, automašīna). 
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9. Trauksmes informācijas pārraide uz video pārvaldības sistēmu pēc: 

9.1. videokameras pozīcijas izmaiņām; 

9.2. videokameras objektīva maskēšanas; 

9.3. attēla fokusa zuduma; 

9.4. straujas gaismas līmeņa izmaiņām. 

Piemēram, firmas Bosch videoanalītika vismaz Essential Analytics (versija 6.30 vai 

augstāka), vai ekvivalenta. 

10. Videoanalītika ar paplašinātām funkcijām (skat. norādi videokameras #1 tehniskajās 

prasībās) atbilst visām tehniskās specifikācijas 6.-9. punktā minētajām prasībām un 

papildu:  

10.1. ietver frontālu personas sejas detekcijas funkciju;  

10.2. ir noturīga pret ārējo klimata faktoru (piemēram, lietus, krusas un snigšana) ietekmi, 

neizraisot viltus trauksmes nostrādes;  

10.3. ir noturīga pret pastāvīgi vienmērīgi kustīga fona (piemēram, vējā pastāvīgi kustīgi 

koku zari vai zāle, u.c.) ietekmi, neizraisot viltus trauksmes nostrādes;  

10.4. ir noturīga pret videokameras šūpošanos vismaz līdz 1/5 no videokameras attēla 

augstuma.  

Piemēram, firmas Bosch videoanalītika Intelligent Video Analytic (IVA) versija 6.30 vai 

augstāka, vai ekvivalenta. 
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2. pielikums 

2017. gada __. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/143 

Videoiekārtu piegādes tāme: 

Nr.

p.k. 
Nosaukums 

Piedāvājums: 

ražotājs/ 

modelis 

Cena/gb 

(euro, bez 

PVN) 

Skaits 

(gb) 

Kopējā cena 

(euro, bez 

PVN) 

1. Videokamera #1 (skat. 

tehniskās specifikācijas 

1. un 6.-10. punktu)  

Bosch DINION IP 

Starlight 8000 MP 

(NBN-80052 BA) 

[..] 4 [..] 

2. Videokameras objektīvs 

(skat. tehniskās 

specifikācijas 2. punktu)  

LVF-5005C-S4109, 

Bosch 

[..] 4 [..] 

3. Videokamera #2 (skat. 

tehniskās specifikācijas 

3. un 6.-9. punktu)  

Bosch 

FLEXIDOME IP 

Starlight 6000 VR 

3-9mm (NIN 63023 

A3S) 

[..] 24 [..] 

4. Videokamera #3 (skat. 

tehniskās specifikācijas 

4. punktu)  

Axis Q3617 VE [..] 2 [..] 

Kopā līgumcena (1.+2.+3.+4. poz.) 21,411.62 

 

Līgumcena: 21,411.62 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti vienpadsmit euro un 

62 centi) bez PVN. 


