
Rīgā 2017. gada ___. ____________ 

  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/175 

 

Par videosistēmas modernizāciju  
(iepirkums LB/2016/134) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Māra Kāļa personā, 

kas rīkojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", no vienas puses, un AS "G4S Latvia" 

(tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Edgara Zālīša 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 IZPILDĪTĀJS veic videosistēmas iekārtu piegādi, uzstādīšanu 

un datu tīkla infrastruktūras izbūvi (tālāk tekstā kopā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā un 

teritorijā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), kā arī videokameru pieslēguma 

licenču piegādi (tālāk tekstā – licenču piegāde) un to uzturēšanu (tālāk tekstā – licenču 

uzturēšana) saskaņā ar konkursa LB/2016/134 nolikumu, tehniskajā specifikācijā (līguma 

1. pielikums) noteiktajām prasībām un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumam 

LB/2016/134 (līguma 2. pielikums).  

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma 

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

tekstā – darbs), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic darbu kvalitātes uzturēšanu.  

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic darba izpildi līdz 2017. gada 20. septembrim. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur darbu, t.sk. piegādāto un uzstādīto iekārtu un materiālu, kvalitāti 

36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc darba izpildes (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. IZPILDĪTĀJS licenču piegādi veic līdz 2017. gada 1. septembrim. 

2.4. IZPILDĪTĀJS videokameru pieslēguma licenču uzturēšanu nodrošina no licenču 

piegādes dienas līdz 2019. gada 31. martam. 

2.5. 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 un personas kodu, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju un līguma 3. pielikumam atbilstošu 

konfidencialitātes vienošanos, kuru parakstījis IZPILDĪTĀJS un attiecīgā fiziskā persona, 

10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu objektā. 
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3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

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

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

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

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

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

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES 

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

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

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

tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no 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-pasts: [..].  

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka darbus objektā vada sertificēts elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt speciālistu, par kuriem 

IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2016/134 

nolikuma prasībām, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 

3.13. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

20% (divdesmit procenti) no līguma summas vai lielāka un par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2016/134 nolikuma prasībām, maiņu, 

kā arī minētajiem kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē 

tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta 

nosacījumiem. 

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2016/134 nolikuma prasībām un uz 

kuras iespējām IZPILDĪTĀJS ir balstījies no konkursa LB/2016/134 nolikuma 8.2.2. vai 

8.2.3. punkta izrietošo kvalifikācijas prasību izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA 

rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 
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4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. PUSES 10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas saskaņo darbu 

izpildes laika plānu. PUŠU pilnvaroti pārstāvji ir tiesīgi līguma izpildes laikā vienoties par 

sākotnēji saskaņotā darbu izpildes laika plāna izmaiņām, ja šādu izmaiņu rezultātā netiek 

grozīti līgumā noteiktie termiņi. 

4.2. IZPILDĪTĀJS videosistēmas iekārtu atslēgumus un pieslēgšanu veic, saskaņojot to ar 

PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem un ievērojot to norādījumus katrā gadījumā atsevišķi. 

4.3. Pēc darba pabeigšanas vai attiecīgi pēc licenču piegādes IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba vai licenču piegādes nodošanas un 

pieņemšanas aktu, tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) minēto darbu vai licenču 

izpilddokumentāciju un rēķinu.  

4.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba vai licenču piegādes nodošanas 

un pieņemšanas akta saņemšanas attiecīgi pārbauda darba vai licenču piegādes atbilstību 

līguma noteikumiem un pieņem darba izpildi vai licenču piegādi, parakstot darba vai licenču 

piegādes nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt darba izpildi vai licenču piegādi. 

4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā (līguma 4.4. punkts) minētos 

trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba vai licenču 

piegādes nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.6. Darba  izpildes vai licenču piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis darbu 

vai veicis licenču piegādi un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM darba vai licenču piegādes 

nodošanas un pieņemšanas aktu un tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) minēto  

darbu vai licenču izpilddokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darba izpildi vai licenču 

piegādi līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā 

darba izpildes vai licenču piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba vai licenču piegādes nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darba izpildi vai licenču piegādi līguma  

4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

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

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

veikšanu (tālāk tekstā kopā – darba izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM darba izmaiņu 

pieprasījumu.  

4.8. Pēc darba izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo darba izmaiņu 

izmaksu tāmi un iesniedz to saskaņošanai PASŪTĪTĀJAM.  

4.9. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt darba izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas PUSES 

ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto izmaiņu aktu, ar kuru noteiktas darba izmaiņas 

(tālāk tekstā – izmaiņu akts). Pēc izmaiņu akta abpusējas parakstīšanas tas kļūst par šā 

līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja darba izmaiņu rezultātā tiek grozīta līguma 

summa, izmaiņu akta vietā tiek sagatavota un parakstīta papildu vienošanās pie līguma.    

4.10. Saskaņojot darba izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

4.10.1. kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām darba izmaiņām saņem 

IZPILDĪTĀJS par darba veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) 

lielāka vai mazāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.10.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 
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4.10.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no 

sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums 

nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; 

4.10.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu darbu 

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

pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA noskaidroto vidējo 

šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.11. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc darba nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. DARBA KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē darba 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. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.2. punktam 

saskaņoto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā 

minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot IZPILDĪTĀJU, var uzdot 

novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem maksā, izmantojot 

IZPILDĪTĀJA iesniegto līguma izpildes ekspromisorisko galvojumu. 

5.7. 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. 

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta novēršanas 

ietvaros izpildīto darbu, nomainīto iekārtu un izmantoto materiālu garantiju 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas vai līdz darbu garantijas laika 

beigām, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pēdējais. 

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

5.1.–5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA darbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā 

līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 424,814.09 EUR (četri simti divdesmit četri tūkstoši astoņi simti 

četrpadsmit euro un 09 centi), t.sk. atlīdzība par pasākumu izpildi, licenču piegādi un licenču 
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uzturēšanu 351,086.02 EUR (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis astoņdesmit seši euro un 

02 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 73,728.07 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši 

septiņi simti divdesmit astoņi euro un 07 centi), kas sastāv no: 

6.1.1. maksas par pasākumu izpildi 422,198.26 EUR (četri simti divdesmit divi tūkstoši 

viens simts deviņdesmit astoņi euro un 26 centi), t.sk. atlīdzība par pasākumu izpildi 

348,924.18 EUR (trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un 

18 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 73,274.08 EUR  (septiņdesmit trīs tūkstoši 

divi simti septiņdesmit četri euro un 08 centi); 

6.1.2. maksas par licenču piegādi un uzturēšanu 2,615.83 EUR (divi tūkstoši seši simti 

piecpadsmit euro un 83 centi), t.sk. atlīdzība par licenču piegādi un uzturēšanu 

2,161.84 EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 84 centi) un pievienotās 

vērtības nodoklis (21%) 453.99 EUR (četri simti piecdesmit trīs euro un 99 centi). 

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

un darbu kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā 

izmantotajām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, maksa par darbu un normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļi, izņemot maksu par papildu pasākumiem. 

6.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) no 

līguma summas šādā kārtībā: 

6.3.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu par saņemamās priekšapmaksas summu ar spēkā esamības termiņu līdz  

2017. gada 31. oktobrim, ar kuru banka garantē atmaksāt PASŪTĪTĀJAM priekšapmaksu, 

ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas pirms darbu izpildes dienas;  

6.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.3.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc tā saņemšanas; 

6.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc līguma 4.1. punktā minētā darbu izpildes laika plāna saskaņošanas un PASŪTĪTĀJA 

akceptēta līguma 6.3.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma, līguma 

8.6. punktā minēto dokumentu un rēķina saņemšanas.  

6.4. PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma samaksā IZPILDĪTĀJAM par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem pasākumiem šādā kārtībā:  

6.4.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izmaksu aprēķinu un atbilstošu rēķinu par 

iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem pasākumiem; 

6.4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pārbauda līguma 6.4.1. punktā minētajā 

izmaksu aprēķinā norādīto pabeigto pasākumu atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

izpildītos pasākumus, rakstiski apstiprinot izmaksu aprēķinu, un samaksā atbilstošo rēķinu, 

proporcionāli atskaitot saskaņā ar līguma 6.3. punktu samaksāto priekšapmaksas summu (ja 

tāda izmaksāta), vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt pasākumus. 

6.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA akceptētu bankas izdotu 

līguma izpildes ekspromisorisko galvojumu ar bankas atbildības limitu 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma summas, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz 

garantijas laiku (līguma 2.2. punkts) un ar kuru banka garantē atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA līgumā noteikto saistību pilnīgas vai daļējas 

neizpildes dēļ, t.sk. līgumsodu un zaudējumus. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt 

PASŪTĪTĀJAM līguma izpildes ekspromisorisko galvojumu pa daļām, ievērojot 

nosacījumu, ka atsevišķas līguma izpildes ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā esamības 

termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu. 

6.6. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma izpildes ekspromisorisko galvojumu 

pa daļām (uz nepilnu termiņu), IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms līguma izpildes 
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ekspromisoriskā galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma izpildes 

ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu. 

6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt IZPILDĪTĀJA iesniegto līguma izpildes 

ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma izpildes ekspromisoriskā galvojuma vai 

tā pagarinājuma saņemšanas. 

6.8. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu un 

līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņoto maksu par pienācīgi izpildītajiem papildu 

pasākumiem, ja tādi pielīgti, atskaitot priekšapmaksu, ja tāda iepriekš samaksāta, kā arī 

atskaitot saskaņā ar līguma 6.4.2. punktu samaksāto summu par iepriekš pabeigtajiem 

darbiem, ja tāda iepriekš samaksāta, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba un licenču 

piegādes nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un 

objekta atbrīvošanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma  

6.1.1. punktā minētās maksas par pasākumu izpildi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 6.1.1. punktā minētās maksas 

par pasākumu izpildi. 

7.2. Par līguma 2.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma  

6.1.2. punktā minētās maksas par licenču piegādi un uzturēšanu par katru nokavēto dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 6.1.2. punktā minētās maksas 

par licenču piegādi un uzturēšanu . 

7.3. Par līguma 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 6.1.1. punktā minētās maksas par 

pasākumu izpildi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma 6.1.1. punktā minētās maksas par pasākumu izpildi. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

7.5. Par līguma 6.3.3., 6.4.2. vai 6.8. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

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

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

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

samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.6. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā 

noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7.7. 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. 

7.8. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA inventāru, iekārtām, 

materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām mantām. 



7 

8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar 

apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 

30,000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) un pašrisku katrā atsevišķā gadījumā – ne lielāku 

par 700.00 EUR (septiņi simti euro). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. 

8.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarīti zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai 

bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Apdrošināšanas līgumā jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā pirms šā līguma saistību izpildes turpināšanas 

atjaunot apdrošinājuma summu šā līguma 8.1. punktā paredzētajā apmērā. Apdrošināšanas 

līgumā jābūt noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par 

to informē PASŪTĪTĀJU. 

8.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā, 

t.sk. laikā, kad IZPILDĪTĀJS objektā pilda darbu kvalitātes uzturēšanas saistības. 

IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez minētās apdrošināšanas, tomēr tas 

neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu.  

8.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai līguma 8.1. un 8.2. punktā 

minēto apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus (tālāk tekstā – 

apdrošināšanas līgums). 

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM 

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

8.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas. 

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

8.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz šī apdrošināšanas 

līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu apdrošināšanas 

līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma 

8.4.–8.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

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

bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

9.2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā veidā 

fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir tieši vai netieši saistīta ar 

PASŪTĪTĀJA ēku un teritoriju Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – ĒKA), ĒKĀ 

uzstādītajām (vai uzstādīt plānotajām) sistēmām vai PASŪTĪTĀJA darbību (tālāk tekstā 

kopā – konfidenciāla informācija). Konfidenciāla informācija ietver, bet nav ierobežota ar 

ĒKĀ uzstādīto (uzstādāmo) iekārtu un datu tīkla infrastruktūras izvietojuma un slēguma 

shēmām, ĒKAS telpu plāniem u.c. ĒKAS tehnisko dokumentāciju.  

9.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt konfidenciālās informācijas pārvaldību,  

t.sk. iegūšanu, pieejamību, lietošanu, glabāšanu, aizsardzību un neizpaušanu, saskaņā ar šo 

līgumu. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt līguma izpildes ietvaros iegūtās un radītās 

konfidenciālās informācijas izmantošanu vienīgi tādām darbībām, kas nepieciešamas šā 

līguma saistību izpildei. 

9.4. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs tieši vai netieši izpaust vai kā citādi darīt pieejamu 

konfidenciālo informāciju trešajām personām, izņemot tos IZPILDĪTĀJA darbiniekus, 
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pieaicinātos ekspertus, pilnvarotos pārstāvjus, apakšuzņēmējus un to darbiniekus, kuriem tā 

ir nepieciešama, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas šajā līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA 

saistību izpildei, un tikai tādā apjomā, kāds šīm personām ir objektīvi nepieciešams tiem 

uzticēto pienākumu izpildei. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesaistīt līguma izpildē objektā vai kā 

citādi darīt pieejamu konfidenciālo informāciju šajā līguma punktā minētajām personām 

tikai pēc tam, kad starp attiecīgo personu, IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU ir noslēgta 

līguma 3. pielikumam atbilstoša konfidencialitātes vienošanās (tālāk tekstā – 

konfidencialitātes vienošanās). PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikt konfidencialitātes vienošanās 

noslēgšanu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

9.5. IZPILDĪTĀJS apņemas atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM tiešos zaudējumus, kas saistīti ar 

PASŪTĪTĀJAM radītu kaitējumu un zaudējumiem ko izraisījis tas, ka IZPILDĪTĀJS, tā 

darbinieks, pieaicinātais eksperts, pilnvarotais pārstāvis, apakšuzņēmējs vai to darbinieks 

neievēro šajā līgumā paredzētos konfidenciālās informācijas iegūšanas, lietošanas, 

glabāšanas, aizsardzības vai neizpaušanas noteikumus. 

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

teritorijā. IZPILDĪTĀJS ievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus attiecībā uz darbībām, kas 

saistītas ar konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

9.7. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas 

iznīcina jebkādu IZPILDĪTĀJA, tā darbinieka, pieaicinātā eksperta, pilnvarotā pārstāvja, 

apakšuzņēmēja vai tā darbinieka rīcībā esošo rakstiskā, digitālā vai jebkādā citā veidā 

tehniski fiksēto konfidenciālo informāciju, t.sk. tās pavairotās kopijas, attiecīgo 

iznīcināšanas faktu PASŪTĪTĀJAM apliecinot rakstiski. Konfidenciālā informācija 

iznīcināma tā, lai zustu iespēja no attiecīgā informācijas nesēja konfidenciālo informāciju 

iegūt vai atjaunot. IZPILDĪTĀJAM nav pienākums iznīcināt to konfidenciālo informāciju, 

kuras saglabāšana ir jānodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

9.8. Līguma 9.1. – 9.7. punkts ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE 

vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

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

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

vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā 

– nepārvaramas varas apstākļi).  

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

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā minēto termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 
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11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.3. punktā minēto termiņu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.14., 4.1., 8.1.–8.4., 

8.6., 8.7., 9.1. un 9.3.–9.7. punktā minētajiem noteikumiem, vai kavē līguma 6.5. punktā 

minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā  

15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

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

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

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

vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no 

līguma līdz darbu izpildes dienai, IZPILDĪTĀJS papildus līgumsodam atmaksā 

PASŪTĪTĀJAM iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta).   

11.3. Ja IZPILDĪTĀJS 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 IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas 

ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

11.4. 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. 

11.5. Līguma 11.1. vai 11.4. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

11.5.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski pabeigto 

darbu un piegādāto licenču nodošanas un pieņemšanas aktu; 

11.5.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto darbu un piegādāto 

licenču nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto darbu un 

piegādāto licenču atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas 

un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 

11.5.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto darbu 

un piegādāto licenču nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto darbu un 

piegādāto licenču daļu; 

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

pabeigto darbu un piegādāto licenču nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

un rēķina saņemšanas. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

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

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

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

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. izpildīt līguma 3.8. un 4.2. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Drošības sistēmu daļas darbinieks; 

13.1.2. saskaņot līguma 4.1. punktā minēto darbu izpildes un licenču piegādes laika plānu 

un tā izmaiņas, parakstīt līguma 5.1. punktā minēto paziņojumu kā arī saskaņot līguma 

5.2. punktā minēto termiņu – Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; 
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13.1.3. parakstīt līguma 3.12., 3.13. un 3.14. punktā minēto rakstisko piekrišanu, līguma 

4.4. punktā un līguma 5.4. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 4.4., 5.4., 

6.7. un 8.5. punktā minēto motivēto atteikumu, kā arī parakstīt līguma 4.7. punktā minēto 

darbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.9. punktā minēto izmaiņu aktu un papildu vienošanos 

pie līguma – Tehniskās pārvaldes vadītājs; 

13.1.4. parakstīt līguma 9.4. punktā minēto atteikumu, līguma 9.7. punktā minēto 

pieprasījumu un līguma 3. pielikumam atbilstošu konfidencialitātes vienošanos – Kases un 

naudas apgrozības pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz 66 (sešdesmit sešām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

48 (četrdesmit astoņām) lapām, 2. pielikums uz 5 (piecām) lapām un 3. pielikums uz 

3 (trijām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – 

pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – akciju sabiedrība "G4S Latvia" Stigu ielā 10, Rīgā, LV-1021, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103058465 un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

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

 

PASŪTĪTĀJS 

  

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

 

2017. gada ___. ____________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

 

2017. gada ___. ____________ 
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1. pielikums 

2017. gada ___. _________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/175 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

I. VISPĀRĒJAIS DARBA UZDEVUMS  

1. Veikt videosistēmas modernizāciju Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk 

tekstā – ēka) un tās piegulošajā teritorijā, nomainot esošās videoiekārtas ar piegādātajām 

videoiekārtām un ieslēgt piegādātās un uzstādītās IP videokameras ēkā esošās IP 

videosistēmas datu tīklā.  

2. Izbūvēt videosistēmas modernizācijai nepieciešamo videosistēmas datu tīkla 

infrastruktūras papildinājumu, saskaņā ar darbu aprakstu. 

3. Piegādāt un uzstādīt ēkas drošības centrālē un citās telpās IP videomonitorus un ierīkot 

tiem nepieciešamo datu tīkla infrastruktūru. 

4. Videosistēmas modernizācijas laikā nodrošināt esošās videosistēmas darbības 

nepārtrauktību, darbus veicot pa daļām un to termiņus un apjomus saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU. 

5. Piegādāto un uzstādīto videokameru aparātprogrammatūras (firmware) versija ir 

savietojama ar Latvijas Bankas ēkās uzstādīto firmas Milestone Systems IP 

videonovērošanas pārraudzības sistēmas programmatūru XProtect Corporate, kuras versija 

ir ne zemāka par 10.2a.  

6. Iekārtas piegādāt jaunas, nelietotas, darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem 

komponentiem. 

7. Piegādātās iekārtas un materiāli marķēti ar CE atbilstības zīmi. 

II. PIEGĀDĀJAMĀS IEKĀRTAS 

8. Videokamera #1 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

8.1.  
Tips 5 megapikseļu dienas/nakts IP videokamera 

8.2.  
Attēla sensors 1/1.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

8.3.  
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 

8.4.  
Attiecība signāls/troksnis ne mazāk kā 50 dB 

8.5.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

8.6.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) -ne mazāk kā 2992x1680 (5 MP 16:9 režīmā); 

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

8.7.  
Attēlu atjaunošanas ātrums ne mazāk kā 25 attēli/sek. 5MP 4:3 un 16:9 režīmā 

8.8.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (Wide Dynamic 

Range (WDR)) – ne mazāk kā 97 dB visos režīmos 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

8.9.  
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 

8.10.  
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) 

8.11.  
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 

8.12.  
Instalēšanas palīgfunkcijas -pikseļu skaitītājs; 

-attālināta sensora fokusa (back focus) iestatīšana 

8.13.  
Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

8.14.  
Notikumu detekcija videokustības detekcija/videoanalītika, 

videokameras redzes lauka maiņa (tampering 

alarm), ārējā trauksmes signāla ievade, 

dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

8.15.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording)  

8.16.  
Attēla datu glabāšana videoieraksts microSDHC/micro/SDXC atmiņas 

kartē (edge recording), komplektēt ar vismaz  

32 GB, vismaz 10. klases datu glabāšanas karti 

8.17.  
Drošība piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

SSL kriptēšana 

8.18.  
Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: SMB konektors, 

CVBS, 1Vpp, 75Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

8.19.  
Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS232/422/485 ports 

8.20.  
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 

8.21.  
Videoanalītika iebūvēta videoanalītika darbam āra apstākļos (skat. 

tehniskās specifikācijas 79.-82. punktu) 

8.22.  
Barošana 12V DC un/vai PoE (Power over Ethernet) 

IEEE802.3af, Klase 3 (iespējama vienlaicīga 

barošana) 

8.23.  
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.  

9. Videokamera #2 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

9.1.  
Tips Full HD dienas/nakts IP videokamera 

9.2.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

9.3.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.015 lux krāsu režīmā; 

-vismaz 0.005 lux m/b režīmā; 

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

9.4.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

9.5.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1920x1080 (full HD); 

 

9.6.  
Attēlu atjaunošanas ātrums ne mazāk kā 50 attēli/sek. full HD režīmā 

9.7.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (Wide Dynamic 

Range (WDR)) – ne mazāk kā 108 dB (IEC 62676 

Part5) 

9.8.  
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 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

9.9.  
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; 

-paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla kontrasta automātiska uzlabošana miglas un 

dūmakas apstākļos (intelligent defog) 

9.10.  
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 

9.11.  
Instalēšanas palīgfunkcijas -pikseļu skaitītājs; 

-manuāla un automātiska attēla apgriešana – 

iebūvēts akselerometrs attēla orientācijai; 

-attālināta sensora fokusa (back focus) iestatīšana 

9.12.  
Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

9.13.  
Notikumu detekcija videokustības detekcija/videoanalītika, 

videokameras redzes lauka maiņa (tampering 

alarm), ārējā trauksmes signāla ievade, 

dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

9.14.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording) 

9.15.  
Attēla datu glabāšana videoieraksts microSDHC/micro/SDXC atmiņas 

kartē (edge recording), komplektēt ar vismaz  

32 GB, vismaz 10. klases datu glabāšanas karti 

9.16.  
Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

HTTPS; 

-iebūvēts TPM (Trusted Platform Module) un PKI 

(Public Key Infrastructure) atbalsts 

9.17.  
Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: SMB konektors, 

CVBS, 1Vpp, 75Ω, pārsprieguma aizsardzība; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

9.18.  
Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS232/422/485 ports 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

9.19.  
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 profili S, Q un G 

9.20.  
Videoanalītika iebūvēta videoanalītika darbam āra apstākļos (skat. 

tehniskās specifikācijas 79.-82. punktu) 

9.21.  
Barošana 12VDC un/vai PoE (Power over Ethernet) 

IEEE802.3af, Klase 3 (iespējama vienlaicīga 

barošana) 

9.22.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz 

darba temperatūru diapazons no -20oC līdz +50oC 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera DINION IP Starlight 7000 MP (NBN 73023 

BA), vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

10. Videokamera #3 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

10.1.  
Tips Full HD dienas/nakts IP DOME videokamera 

10.2.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

10.3.  
Objektīvs iebūvēts autodiafragmas objektīvs ar regulējamu 

horizontālo redzes leņķi no 117o līdz 37o. Attālināti 

vadāms redzes leņķis (zoom) un fokuss. 

10.4.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.015 lux krāsu režīmā; 

-vismaz 0.005 lux m/b režīmā; 

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

10.5.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

10.6.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1920x1080 (full HD) 

 

10.7.  
Attēlu atjaunošanas ātrums ne mazāk kā 60 attēli/sek. full HD režīmā 

10.8.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (Wide Dynamic 

Range (WDR)) – ne mazāk kā 108 dB (IEC 62676 

Part5) 

10.9.  
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 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

10.10.  
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; 

-paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla kontrasta automātiska uzlabošana miglas un 

dūmakas apstākļos (intelligent defog) 

10.11.  
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 

10.12.  
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 

10.13.  
Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

10.14.  
Notikumu detekcija videokustības detekcija, videokameras redzes lauka 

maiņa (tampering alarm), ārējā trauksmes signāla 

ievade, dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

10.15.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording) 

10.16.  
Attēla datu glabāšana videoieraksts microSDHC/micro/SDXC atmiņas 

kartē (edge recording), komplektēt ar vismaz  

32 GB, vismaz 10. klases datu glabāšanas karti 

10.17.  
Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

HTTPS; 

- iebūvēts TPM (Trusted Platform Module) un PKI 

(Public Key Infrastructure) atbalsts 

10.18.  
Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: BNC, CVBS, 1Vpp, 

75Ω, ar pārsprieguma aizsardzību; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

10.19.  
Datu interfeiss 10/100Base-T Full duplex Ethernet 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

10.20.  
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 

10.21.  
Videoanalītika iebūvēta videoanalītika darbam āra apstākļos (skat. 

tehniskās specifikācijas 79.-82. punktu) 

10.22.  
Barošana 12VDC un/vai PoE (Power over Ethernet) 

IEEE802.3af, Klase 3 (iespējama vienlaicīga 

barošana) 

10.23.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz 

-darba temperatūru diapazons no -30oC līdz +50oC; 

-triecienizturība vismaz IK10; 

aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem vismaz 

IP 66 un NEMA4X 

10.24.  
Montāža sienas montāža 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR (NIN 

73023 A3AS), vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

11. Integrēta grozāmā videokamera #4 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

11.1.  
Tips integrēta grozāmā (PTZ) āra dienas/nakts IP 

videokamera 

11.2.  
Konstruktīvais izpildījums Videokamera ar objektīvu, telemetrijas uztvērējs un 

pagriešanas mehānisms atrodas vienā korpusā 

11.3.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

11.4.  
Maksimālā izšķirtspēja 1920 x 1080 (full HD) 

11.5.  
Objektīvs iebūvēts 30x palielinājuma objektīvs, horizontālais 

redzes lauks vismaz no 65o līdz 3o, autofokuss 

11.6.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.066 lux krāsu (dienas) režīmā; 

-vismaz 0.033 lux m/b (nakts) režīmā; 

pie 3100K, 30% IRE, F1.6, 1/25 sek., sens ON 

11.7.  
Attēla pārraides ātrums -50 att./sek. ar HD izšķirtspēju (1280 x 720); 

-25 att./sek. ar full HD izšķirtspēju (1920 x 1080) 

11.8.  
Attiecība signāls/troksnis ne mazāk kā 50 dB 

11.9.  
Kompresija H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG 

11.10.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (High Dynamic 

Range (HDR)): 

ne mazāk kā 90 dB 

11.11.  
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 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

11.12.  
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; 

-videokustības detekcija; 

-attēla daļu maskēšana 

11.13.  
Speciālas funkcijas -attēla stabilizācija; 

-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 

11.14.  
Notikumu detekcija videokustības detekcija, videokameras redzes lauka 

maiņa (tampering alarm), ārējā trauksmes signāla 

ievade, dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

11.15.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

11.16.  
Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

11.17.  
Drošība piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

SSL, AES kriptēšana 

11.18.  
Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

11.19.  
Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS232/422/485 ports 

11.20.  
Pagriešanas leņķi -horizontālais: 360o; nepārtraukta rotācija; 

-vertikālais: -55o līdz +90o 

11.21.  
Pagriešanas funkcijas -maināmi horizontālās un vertikālās pagriešanas 

ātrumi; 

-attēla palielinājumam (zoom) proporcionāls 

pagriešanas ātrums; 

-prepozīcijas; 

-kustīga objekta atsekošana (tracking) 

11.22.  
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 

11.23.  
Videoanalītika iebūvēta videoanalītika (skat. tehniskās 

specifikācijas 79.-82. punktu), automātiska kustīga 

objekta atsekošana  
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

11.24.  
Palīgiekārtas -vadāma slotiņa videokameras priekšējā stikla 

tīrīšanai; 

-pie videokameras korpusa stiprināmi un no 

videokameras komandām vadāmi infrasarkanās un 

redzamās gaismas prožektoru komplekts 

11.25.  
Aizsardzība pret apkārtējās 

vides iedarbību 

vismaz IP68 un NEMA6P; (atsevišķam barošanas 

blokam vismaz IP66) 

11.26.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz no -40o līdz +60oC; 

 

11.27.  
Triecienizturība vismaz IK10 

11.28.  
Krāsa (t.sk. prožektoru bloks) RAL7001 (pelēka) 

11.29.  
Barošana -24VAC, ražotāja paredzēts barošanas bloks ar 

pietiekamu jaudu grozāmās videokameras un 

prožektoru komplekta barošanai, izejas jauda 

vismaz 95W, IP66; 

-ražotāja High PoE 95W 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera MIC IP Starlight 7000 HD (MIC-7230-W5) 

aprīkota ar prožektoru komplektu MIC-ILW-100 un barošanas bloku VG4-A-PSU2 

230VAC, vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

12. Grozāmās āra videokameras komplekts #5  

12.1. SDI/IP videokamera 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

12.1.1.  Tips dienas/nakts SDI/IP videokamera 

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

12.1.3.  Maksimālā izšķirtspēja 1920 x 1080 (full HD) 

12.1.4.  Minimālā jutība  -vismaz 0.07 lux krāsu (dienas) režīmā; 

-vismaz 0.001 lux m/b (nakts) režīmā; 

pie 50% IRE, F1.2, 1/25 sek. 

12.1.5.  Objektīva vadība DC autodiafragma 

12.1.6.  Attēla maksimālais pārraides 

ātrums 

60 att./sek. ar full HD izšķirtspēju (1920 x 1080); 

līdz 16 Mbit/sek. 

12.1.7.  Kompresija H.264 (ISO/IEC 14496-10), MJPEG 

12.1.8.  Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas 

H.264 un MJPEG;  

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla 

josla 

12.1.9.  Videoattēla iestatījumi -kompresijas pakāpe; 

-spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija; 

-pretgaismas kompensācija; 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

-dienas/nakts režīms; 

-paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); 

-videokustības detekcija; 

-attēla daļu maskēšana 

12.1.10.  Skaņas pārraide duplekss (G.711/AAC)  
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

12.1.11.  Notikumu detekcija videokustības detekcija, ārējā trauksmes signāla 

ievade, dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

12.1.12.  Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP; 

-ziņojums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

12.1.13.  Attēla datu glabāšana videoieraksts microSDHC/micro/SDXC atmiņas 

kartē, komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz  

10. klases datu glabāšanas karti 

12.1.14.  Drošība piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrs, 

HTTPS kriptēšana 

12.1.15.  Signālu ieejas/izejas -3G HD-SDI videosignāla izeja; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieeja/izeja (in/out); porta kontakti 

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

-RS485 ports, vismaz Pelco-D protokols 

12.1.17.  Integrācija video pārvaldības 

sistēmā 

ONVIF, PSIA 

12.1.18.  Barošana PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af, Klase 3; 

12VDC 

12.1.19.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā  

vismaz no -10o līdz +50oC;  

Piemēram, firmas Antrica (Lielbritānija ) videokamera ANT-3B200SE, vai ekvivalenta.  

12.2. Videokameras objektīvs: 

12.2.1. optiskais formāts ne mazāks par 1/2"; 

12.2.2. ar motoriem vadāms palielinājums (motorzoom) un fokuss: f=7.5-127 mm 

(minimālais fokusa attālums ir kritisks); 

12.2.3. prepozīcijas; 

12.2.4. DC autodiafragma, F1.6 – F360; 

12.2.5. paredzēts vismaz 1.3 megapikseļu videokamerām (apliecinājums objektīva 

tehniskajā pasē vai atzīme uz objektīva korpusa); 

Piemēram, firmas Kowa (Japāna) objektīvs LMZ7527AMPDC, vai ekvivalents. 

12.3. Videokameras apvalks: 

12.3.1. alumīnija apvalks ar plastmasas gala vākiem, krāsa – RAL7035; 

12.3.2. montāžas telpas garums 330 ± 10 mm; 

12.3.3. no apvalka korpusa elektriski izolēta videokameras montāža; 

12.3.4. vairāku videokameras montāžas augstumu izvēle; 

12.3.5. iebūvēts termostats ar 12VDC/24VAC vismaz 20W sildītāju; 

12.3.6. ne mazāk kā 3 (trīs) kabeļu ieejas; 

12.3.7. aizsardzība pret apkārtējās vides faktoriem ne mazāka par IP66; 

12.3.8. darba temperatūras diapazons ne mazāks par –30oC līdz +50oC; 

12.3.9. aprīkots ar saulessargu.  

Piemēram, firmas Eneo (Vācija) videokameru apvalks VHM/ECLKB-W vai ekvivalents. 

12.4. Videokameras pagriešanas mehānisms 

Nr. p.k. Tehniskie dati Minimālās prasības 

12.4.1.  Konstrukcija Vieglmetāla korpusa rāmis. Krāsa: sudrabota 

vai pelēka, piemēram, RAL7035. 
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Nr. p.k. Tehniskie dati Minimālās prasības 

12.4.2.  Maksimālā slodze pie 

pagriešanas ātruma 32/sek. 

vismaz 

≥12 kg 

12.4.3.  Maināms pagriešanas ātrums 

(variable speed), maksimālais 

pagrieziena ātrums horizontāli 

vismaz 

no 0o līdz100/sekundē 

12.4.4.  Maināms pagriešanas ātrums, 

maksimālais pagrieziena ātrums 

vertikāli vismaz 

no 0o līdz 50/sekundē  

12.4.5.  Horizontālā pagrieziena 

diapazons  

360o (nepārtraukta rotācija) ar iespēju 

programmatūras veidā noteikt 

ierobežojumus 

12.4.6.  Vertikālā pagrieziena diapazons 

vismaz 
±90ar iespēju programmatūras veidā 

noteikt ierobežojumus 

12.4.7.  Ieprogrammētu pozīciju iespējas 

vismaz 

64 pozīcijas 

12.4.8.  Ieprogrammēto pozīciju novirze 

ne vairāk kā 
0.2 

12.4.9.  Autorotācija programmējama 

12.4.10.  Videokameras objektīva vadības 

spriegums 

no 4 līdz 11.5 VDC 

12.4.11.  Pagriešanas mehānisma sildītāji iebūvēti, ar termostatu kontrolēti sildītāji 

palielinātajam temperatūras diapazonam 

12.4.12.  Stabila darbība apkārtējās vides 

temperatūras diapazonā vismaz 
no -40C līdz +50C (jābūt iebūvētiem 

sildītājiem) 

12.4.13.  Aizsardzība pret apkārtējās 

vides faktoriem (pagriešanas 

mehānisms un videokameras 

apvalks)  

ne mazāka par IP 65 

12.4.14.  Telemetrijas uztvērēja saskarne vismaz RS422 un RS485  

12.4.15.  Datu pārraides protokoli vismaz Pelco-D un Siemens TTY 

12.4.16.  Maksimālā patērētā jauda, 

ieskaitot videokameras barošanu 

un videokameras apvalka 

sildītāju 

120W 

12.4.17.  Barošana ~230V, barošanas bloks (transformators) 

integrēts pagriešanas mehānisma pamatnē. 

12.4.18.  Pieslēguma kabelis 5m sistēmas kabelis, kas satur: ~230VAC 

barošanas kabeli, video (koaksiālo) kabeli un 

kontroles kabeli (Cat5) 

Piemēram, firmas Eneo (Vācija) videokameras pagriešanas mehānisms    

VPT-601/HZRAL7035 ar iebūvētiem sildītājiem, vai ekvivalents. Piegādāt darba kārtībā ar 

visiem nepieciešamajiem komponentiem, nepieciešamajiem pieslēguma kabeļiem, papildus 

sildītājiem un instalācijas/programmēšanas programmatūras CD. 

12.5. SDI signālu atkārtotājs/pastiprinātājs: 

12.5.1. 3G-SDI videosignāla atkārtošana/pastiprināšana (buffering and reclocking) attēla 

datu pārraidei; 

12.5.2. izejas signāla kontakts: BNC; 
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12.5.3. pārraide vismaz 100m attālumā pa RG59 75Ω kabeli; 

12.5.4. piegādāt komplektā ar barošanas adapteri. 

Piemēram, firmas Antrica (Lielbritānija ) SDI signāla pastiprinātājs ANT-1504R1 vai 

ekvivalents. 

12.6. SDI signāla enkoders: 

12.6.1. paredzēts 3G HD-SDI videosignāla pārveidošanai IP formātā; 

12.6.2. integrējams video pārvaldības sistēmā Milestone XP Corporate (versija ne zemāka 

par 10.2a) (apliecinājums firmas Milestone Systems mājas lapā atrodamajā informācijā); 

12.6.3. kompresijas formāts: H264, MJPEG; 

12.6.4. attēla maksimālā izšķirtspēja: 1920 x 1080p (full HD); 

12.6.5. attēla atjaunošanas maksimālais ātrums: 60 attēli/sek.; 

12.6.6. vairākas attēla datu plūsmas, primārās datu plūsmas maksimālais ātrums: vismaz  

16 Mbps; 

12.6.7. signālu ieejas: HDMI, CVBS, 3G HD-SDI; 

12.6.8. IP signāla izeja: RJ45; 

12.6.9. skaņas pārraide; 

12.6.10. datu aizsardzība: parole, IP adrešu filtrs, HTTPS kriptēšana; 

12.6.11. USB 2.0 ports ārējas datu glabātavas pieslēgšanai; 

12.6.12. Barošana: 12VDC, PoE 802.3af klase 3; 

12.6.13. RS-422/485 ports grozāmo videokameru vadībai, vismaz Pelco-D protokols; 

12.6.14. ārējo sensoru ieejas kontakti, trauksmes releja izejas kontakts; 

Piemēram, firmas Antrica (Lielbritānija ) enkoders ANT-35000A vai ekvivalents. 

13. Videokamera #6 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

13.1.  
Tips stūra montāžas 1.5 megapikseļu dienas/nakts IP 

videokamera 

13.2.  
Mehāniskās prasības triecienizturīgs korpuss, korpusa 3D stūra montāža, 

triecienizturība ne mazāka par IK10, 

13.3.  
Attēla sensors 1/2.7" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

13.4.  
Objektīvs videokameras ražotāja komplektēts objektīvs, 

horizontālais redzes leņķis 121o, vertikālais redzes 

leņķis 90o, F2.0, infrasarkano staru korektēts. 

13.5.  
Nakts (tumsas) režīms iebūvēts neredzams (940 nm) infrasarkano staru 

apgaismojums ar darbības attālumu vismaz 10m, 

automātiska infrasarkano staru sprostfiltra 

nobīdīšana 

13.6.  
Minimālā jutība  Vismaz 0.3 lux krāsu (dienas) režīmā un vismaz 

0.02 lux nakts režīmā pie F1.2, 1/25 sek. 

0 lux ar IS apgaismojumu 

13.7.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC Baseline un Main 

profile), MJPEG 

13.8.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1440x1080p (~1.5 MP) 

13.9.  
Attēlu atjaunošanas ātrums 

(maksimālais) 

ne mazāk kā 30 attēli/sek. visām izšķirtspējām  

 

13.10.  
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 

13.11.  
Videoattēla iestatījumi -kompresijas pakāpe; 

-spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija; 

-ekspozīcijas kontroles zonu izvēle un iestatījums; 

-pretgaismas kompensācija; 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

13.12.  
Skaņas pārraide -iebūvēts mikrofons, divpusēja skaņas pārraide 

sinhroni ar H.264 videoplūsmu 

13.13.  
Notikumu detekcija -videokustības detekcija; 

-skaņas detekcija;  

-videokameras redzes lauka izmaiņas; 

-ārējā trauksmes signāla ievade  

13.14.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP un e-pastu;  

-brīdinājums pa e-pastu; 

-pirms un pēctrauksmes video ieraksts;  

-trauksmes kontaktu aktivēšana;  

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording) 

13.15.  
Attēla datu glabāšana videoieraksts microSD/microSDHC/micro/SDXC 

atmiņas kartē, komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 

10. klases datu glabāšanas karti 

13.16.  
Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli; 

- IP adrešu filtrs; 

-SSL kriptēšana 

13.17.  
Signālu pieslēgumi 

videokamerai 

-IP videosignāla izeja (RJ45);  

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti; 

-analogais videosignāls attēla iestatīšanai  

13.18.  
Datu interfeiss 10/100Base-T Full duplex Ethernet 

13.19.  
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 

13.20.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz 

darba temperatūru diapazons no 0o līdz +50oC 

13.21.  
Barošana +12VDC / 24VAC; PoE (Power over Ethernet) 

IEEE 802.3af, Klase 3 (pilnas jaudas IS 

apgaismojums) 

13.22.  
Izmēri (izmēri ir kritiski) ne lielāki par (platums x augstums x dziļums)  

240 x 146 x 169 mm 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera FLEXIDOME IP corner 9000 MP vai 

ekvivalenta, komplektēta ar ražotāja objektīvu un 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

14. Videokamera #7 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

14.1.  
Tips Full HD dienas/nakts IP videokamera 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

14.2.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

14.3.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.015 lux krāsu režīmā; 

-vismaz 0.005 lux m/b režīmā; 

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

14.4.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

14.5.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1920x1080 (full HD) 

 

14.6.  
Attēlu atjaunošanas ātrums ne mazāk kā 50 attēli/sek. full HD režīmā 

14.7.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (Wide Dynamic 

Range (WDR)) – ne mazāk kā 108 dB (IEC 62676 

Part5) 

14.8.  
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 

14.9.  
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; 

-paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla kontrasta automātiska uzlabošana miglas un 

dūmakas apstākļos (intelligent defog) 

14.10.  
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 

14.11.  
Instalēšanas palīgfunkcijas -pikseļu skaitītājs; 

-manuāla un automātiska attēla apgriešana – 

iebūvēts akselerometrs attēla orientācijai 

-attālināta sensora fokusa (back focus) iestatīšana 

14.12.  
Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

14.13.  
Notikumu detekcija videokustības detekcija/videoanalītika, 

videokameras redzes lauka maiņa (tampering 

alarm), ārējā trauksmes signāla ievade, 

dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

14.14.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording) 

14.15.  
Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

14.16.  
Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

HTTPS; 

- iebūvēts TPM (Trusted Platform Module) un PKI 

(Public Key Infrastructure) atbalsts 

14.17.  
Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: SMB konektors, 

CVBS, 1Vpp, 75Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

14.18.  
Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS232/422/485 ports 

14.19.  
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 

14.20.  
Videoanalītika iebūvēta videoanalītika (skat. tehniskās 

specifikācijas 79.-81. punktu) 

14.21.  
Barošana 12VDC; PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af, 

Klase 3 

14.22.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz 

darba temperatūru diapazons no -20oC līdz +50oC 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera DINION IP Starlight 6000 MP (NBN 63023 

B), vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

15. Videokamera #8  
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

15.1.  
Tips Full HD (1080p) dienas/nakts IP videokamera 

iekštelpu apvalkā ar stiprinājumu (bullet-style) un 

iebūvētu infrasarkano staru apgaismojumu 

15.2.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

15.3.  
Objektīvs videokamerā iebūvēts 3-10.5 mm varifokāls DC 

autodiafragmas objektīvs, horizontālais redzes 

leņķis 95o-35o, F1.4, autofokuss, attālināts attēla 

palielinājums (zoom) un fokuss, infrasarkano staru 

korektēts 

15.4.  
Nakts režīms automātiska infrasarkano staru sprostfiltra 

nobīdīšana 

15.5.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.12 lux krāsu dienas režīmā pie F1.4, 1/30 

sek.; 

-m/b režīmā 0 lux ar ieslēgtu IS prožektoru 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

15.6.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC Main profile), 

MJPEG 

15.7.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1920x1080 

15.8.  
Attēlu atjaunošanas ātrums 

(maksimālais) 

ne mazāk kā 50 attēli/sek. visām izšķirtspējām (bez 

paplašinātā dinamiskā diapazona (WDR)) 

15.9.  
Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas 

H.264 un MJPEG; 

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla 

josla, VBR/MBR/CBR H.264  

15.10.  
Videoattēla iestatījumi -kompresijas pakāpe; 

-spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija; 

-ekspozīcijas kontroles zonu izvēle un iestatījums; 

-pretgaismas kompensācija; 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

-dienas/nakts režīmu pārslēgšanās sliekšņa 

iestatīšana; 

-attēla pagriešanas iespēja par 0o, 90o, 180o un 270o; 

-attēla daļu maskēšana 

15.11.  
Objektu detekcija -videokustības detekcija; 

-iespēja integrēt citas analītikas funkcijas, 

piemēram, līnijas šķērsošanu, autotrekingu u.c. 

(nav jāpiegādā) 

15.12.  
paplašināts dinamiskais 

diapazons (WDR) 

ne mazāk kā 120 dB 

15.13.  
Notikumu detekcija -videokustības detekcija; 

-videokameras redzes lauka izmaiņas; 

-ārējā trauksmes signāla ievade;  

-dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

15.14.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP un e-pastu;  

-brīdinājums pa e-pastu; 

-pirms un pēctrauksmes video ieraksts;  

-trauksmes kontaktu aktivēšana;  

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

15.15.  
Instalēšanas palīgfunkcijas -pikseļu skaitītājs; 

-attālināts attēla palielinājums (zoom) un fokuss 

15.16.  
Attēla datu glabāšana microSD/microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

15.17.  
Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli; 

- IP adrešu filtrs; 

-HTTPS 

15.18.  
Signālu pieslēgumi 

videokamerai 

-IP videosignāla izeja (RJ45);  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti;  

-RS485/422 ports ārējo iekārtu, piemēram, 

videokameras grozāmā mehānisma vadīšanai 

(Pelco-D protokols) 

15.19.  
Datu interfeiss 10/100Base-T Full duplex Ethernet 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

15.20.  
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 

15.21.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz 

darba temperatūru diapazons no  -30o līdz +55oC 

15.22.  
Barošana PoE (Power over Ethernet) IEEE 8.2.3af, Klase 3 

Piemēram, firmas Axis (Zviedrija) videokamera P1435-LE vai ekvivalenta, komplektēta ar 

ražotāja objektīvu un 32 GB 10. klases datu glabāšanas karti.  

16. Videokamera #9 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

16.1.  
Tips Full HD dienas/nakts IP DOME videokamera 

16.2.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

16.3.  
Objektīvs iebūvēts autodiafragmas objektīvs ar regulējamu 

horizontālo redzes leņķi no 117o līdz 37o. 

16.4.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.015 lux krāsu režīmā; 

-vismaz 0.005 lux m/b režīmā; 

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

16.5.  
Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC main profile), 

MJPEG 

16.6.  
Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1920x1080 (full HD); 

 

16.7.  
Attēlu atjaunošanas ātrums ne mazāk kā 50 attēli/sek. full HD režīmā 

16.8.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (Wide Dynamic 

Range (WDR)) – ne mazāk kā 108 dB (IEC 62676 

Part5) 

16.9.  
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 

16.10.  
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; 

-paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla kontrasta automātiska uzlabošana miglas un 

dūmakas apstākļos (intelligent defog) 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

16.11.  
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 

16.12.  
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 

16.13.  
Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

16.14.  
Notikumu detekcija videokustības detekcija, videokameras redzes lauka 

maiņa (tampering alarm), ārējā trauksmes signāla 

ievade, dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

16.15.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē (edge 

recording) 

16.16.  
Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

16.17.  
Drošība -piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, 

SSL kriptēšana; 

- iebūvēts TPM (Trusted Platform Module) un PKI 

(Public Key Infrastructure) atbalsts 

16.18.  
Signālu pieslēgumi -IP videosignāla izeja (RJ45);  

-analogā videosignāla izeja: BNC, CVBS, 1Vpp, 

75Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

16.19.  
Datu interfeiss 10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

16.20.  
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 

16.21.  
Videoanalītika iebūvēta videoanalītika (skat. tehniskās 

specifikācijas 79.-81. punktu) 

16.22.  
Barošana 12VDC un/vai PoE (Power over Ethernet) 

IEEE802.3af, Klase 3 (iespējama vienlaicīga 

barošana) 

16.23.  
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 

16.24.  
Montāža sienas montāža 
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Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR 3-9mm 

SMB (NIN 63023 A3AS), vai ekvivalenta, komplektēta ar 32 GB 10. klases datu glabāšanas 

karti.  

17. Videokamera #10 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

17.1.  
Tips 4K iekštelpu dienas/nakts IP DOME videokamera 

17.2.  
Attēla sensors 1" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

17.3.  
Maksimālā izšķirtspēja -4K (3840x2160) H.264; 

-atsevišķi attēli līdz 20 megapikseļiem (5472x3648) 

17.4.  
Objektīvs iebūvēts, varifokāls, horizontālais redzes lauks 

vismaz no 70o līdz 28o 

17.5.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.1 lux krāsu (dienas) režīmā; 

-0 lux m/b (nakts) režīmā (ieslēgts IS 

apgaismojums); 

(50% IRE, F1.8, 1/30 sek.) 

17.6.  
Attēla pārraides ātrums 30 att./sek. ar 4K izšķirtspēju (3840x2160) 

17.7.  
Kompresija H.264 (ISO/IEC 14496-10 (high, main profile)),  

M-JPEG 

17.8.  
Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 90 dB (30 att./sek.) 

17.9.  
Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas 

H.264 un MJPEG;  

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla 

josla 

17.10.  
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; 

-videokustības detekcija; 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla optiskā stabilizācija 

17.11.  
Notikumu detekcija videokameras redzes lauka maiņa (tampering 

alarm), ārējā trauksmes signāla ievade, 

dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

17.12.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

17.13.  
Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

17.14.  
Drošība piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs  
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

17.15.  
Signālu pieslēgumi -IP datu ports 100BASE-TX (RJ45);  

-analogais videosignāls CVBS, BNC, 75 Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

17.16.  
Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS422/485 ports (vismaz Pelco-D protokols) 

17.17.  
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 

17.18.  
Videoanalītika videokustības detekcija, sejas atpazīšana, atstātu 

objektu un pazudušu objektu detekcija, ieiešana 

telpas apgabalā 

17.19.  
Barošana 24VAC; 12VAC; IEEE802.at (High PoE) ; 25W 

17.20.  
Aizsardzība pret apkārtējās 

vides iedarbību 

vismaz IP66 

17.21.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz no -40o līdz +50oC; 

 

17.22.  
Triecienizturība vismaz IK10 

Piemēram, firmas Sony (Japāna) videokamera SNC-VM772R vai ekvivalenta. 

18. Videokamera #11 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

18.1.  
Tips grozāmā (PTZ) iekštelpu dienas/nakts IP 

videokamera ar virsgriestu montāžu 

18.2.  
Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

18.3.  
Maksimālā izšķirtspēja 1920 x 1080p (HD) 

18.4.  
Objektīvs iebūvēts 30x palielinājuma objektīvs, horizontālais 

redzes lauks vismaz no 63o līdz 3o, autofokuss 

18.5.  
Minimālā jutība  -vismaz 0.4 lux krāsu (dienas) režīmā; 

-vismaz 0.03 lux m/b (nakts) režīmā; 

(50% IRE, F1.6, 1/30 sek.) 

18.6.  
Attēla pārraides ātrums 60 att./sek. ar fullHD izšķirtspēju (1920 x 1080) 

18.7.  
Attiecība signāls/troksnis ne mazāk kā 50 dB 

18.8.  
Kompresija H.264 (ISO/IEC 14496-10 (high, main, baseline 

profile)), M-JPEG 

18.9.  
Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (WDR): 

ne mazāk kā 130 dB (30 att./sek.) 

18.10.  
Videoplūsmas -vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas 

H.264 un MJPEG;  

-kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla 

josla 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

18.11.  
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; 

-videokustības detekcija; 

-attēla daļu maskēšana; 

-attēla elektroniskā stabilizācija 

18.12.  
Skaņas pārraide skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu  

18.13.  
Notikumu detekcija -videokameras redzes lauka maiņa (tampering 

alarm);  

-ārējā trauksmes signāla ievade; 

-dienas/nakts režīmu pārslēgšanās 

18.14.  
Notikumu aktivitāte -faila pārraide ar FTP, HTTP; 

-brīdinājums pa e-pastu; 

-trauksmes kontaktu aktivēšana; 

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

18.15.  
Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

18.16.  
Drošība piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs  

18.17.  
Signālu pieslēgumi -IP datu ports 100BASE-TX (RJ45);  

-analogais videosignāls CVBS, BNC, 75Ω; 

-audio ieeja un izeja;  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

18.18.  
Datu interfeiss -10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

-RS422/485 ports (vismaz Pelco-D protokols) 

18.19.  
Pagriešanas leņķi -horizontālais: 360o; nepārtraukta rotācija; 

-vertikālais: -220o 

18.20.  
Pagriešanas funkcijas -maināmi horizontālās un vertikālās pagriešanas 

ātrumi; 

-attēla palielinājumam (zoom) proporcionāls 

pagriešanas ātrums; 

-prepozīcijas 

18.21.  
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 

18.22.  
Videoanalītika videokustības detekcija, sejas atpazīšana, atstātu 

objektu un pazudušu objektu detekcija, ieiešana 

telpas apgabalā (funkcijas darbojas videokameras 

mājas pozīcijā), objektu filtrēšana pēc izmēriem un 

kustības ātruma. 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

18.23.  
Barošana 24VAC; 12VAC; IEEE802.at (High PoE) ; 25W 

18.24.  
Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz no -5o līdz +50oC 

18.25.  
Montāža montāža virs piekārtajiem griestiem, aptumšots 

kupols 

Piemēram, firmas Sony (Japāna) videokamera SNC-WR630R ar griestu montāžas čaulu (In-

ceiling Bracket) YT-ICB630 un kupolu YT-LD124S, vai ekvivalenta. 

19. Videokamera #12 
Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

19.1.  
Tips Full HD (1080p) IP videokamera ar atsevišķu bāzes 

bloku un iznestu attēla sensoru. 

19.2.  
Attēla sensors:  

19.2.1.  Tips no videokameras bāzes bloka iznests 1/2.8" CMOS 

sensors ar progresīvo izvērsi; pieslēguma kabeļa 

garums vismaz 3m 

19.2.2.  Pielietojums paredzēts darbam ar piedāvātās videokameras bāzes 

bloku 

19.2.3.  Konstruktīvais izpildījums ievietojams 3 ± 1 mm biezā plāksne ar apaļu 

urbumu; objektīvs ievietots urbumā un nostiprināts 

ar skrūvējamu gredzenu; urbuma diametrs 

objektīvam ne lielāks par 20 ± 5 mm; sensora 

izmēri ne lielāki par (augstums x platums x 

garums) 40 x 40 x 70 mm ± 5 mm 

19.2.4.  Maksimālā izšķirtspēja 1920x1080p  

19.2.5.  Horizontālais redzes leņķis ar 

maksimālo izšķirtspēju 

vismaz 190o, F2.8 

19.2.6.  Maksimālais attēla 

atjaunošanas ātrums 

vismaz 60 att./sek. ar piedāvāto bāzes bloku 

19.2.7.  Minimālā jutība  vismaz 0.3 lux krāsu režīmā 

F1.3, 1/30 sek. 

19.2.8.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā  

vismaz -30oC līdz +65oC 

19.2.9.  Aizsardzība pret apkārtējās 

vides iedarbību 

vismaz IP66 

19.3.  Videokameras bāzes bloks:  

19.3.1.  Kompresija H.264 (MPEG-4, Part10/AVC High, Main profile), 

MJPEG 

19.3.2.  Izšķiršanas spēja (maksimālā) ne mazāk kā 1920x1080 

19.3.3.  Attēlu atjaunošanas ātrums 

(maksimālais) 

ne mazāk kā 50 attēli/sek. visām izšķirtspējām (bez 

paplašinātā dinamiskā diapazona (WDR)) 

19.3.4.  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 

19.3.5.  Videoattēla iestatījumi -kompresijas pakāpe; 

-spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

-autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija; 

-ekspozīcijas kontroles zonu izvēle un iestatījums; 

-pretgaismas kompensācija; 

-automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

-automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

-attēla daļu maskēšana 

19.3.6.  paplašināts dinamiskais 

diapazons (WDR) 

ne mazāk kā 120 dB 

19.3.7.  Notikumu detekcija -videokustības detekcija; 

-videokameras redzes lauka izmaiņas; 

-ārējā trauksmes signāla ievade  

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

-brīdinājums pa e-pastu; 

-pirms un pēctrauksmes video ieraksts;  

-trauksmes kontaktu aktivēšana;  

-video un audio ieraksts atmiņas kartē 

19.3.9.  Attēla datu glabāšana microSD/microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē, 

komplektēt ar vismaz 32 GB, vismaz 10. klases 

datu glabāšanas karti 

19.3.10.  Signālu pieslēgumi 

videokamerai 

-IP videosignāla izeja (RJ45);  

-ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

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

19.3.12.  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 

19.3.13.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz 

no  -30o līdz +60oC 

19.3.14.  Barošana PoE (Power over Ethernet) IEEE 8.2.3af, Klase 3; 

8-28VDC, maksimālā jauda 7W 

Piemēram, firmas Axis (Zviedrija) videokamera F41  ar iznesto sensoru F1035-E ar 

nostiprināšanas gredzenu F82812 Trim Ring gredzenu, vai ekvivalenta. 

20. Āra videokameras apvalks: 

20.1. vieglmetāla apvalks; 

20.2. montāžas telpas garums 320 ±10 mm; 

20.3. no korpusa elektriski izolēta videokameras montāža; 

20.4. aizsardzība pret apkārtējās vides faktoriem ne mazāka par IP66; 

20.5. iebūvēts termostats ar 12VDC/24VAC vismaz 20W sildītāju; 

20.6. ne mazāk kā 3 (trīs) kabeļu ieejas; 

20.7. darba temperatūras diapazons ne mazāks par –20oC līdz +50oC; 

20.8. aprīkots ar saulessargu.  

Piemēram, firmas Videotec (Itālija) apvalks HEB32K2A000 (12VDC versija), vai 

ekvivalents. 

21. Videokameras objektīvs #1:  

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

21.2. varifokāls: f=4.1-9 mm (±1mm); 
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21.3. DC autodiafragma, F1.6 – F8; 

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

tehniskajā pasē vai atzīme uz objektīva korpusa); 

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

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

21.6. paredzēts videokamerām #1, #2 un #7. 

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

22. Videokameras objektīvs #2:  

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

22.2. varifokāls: f=12-50 mm (±1mm); 

22.3. DC autodiafragma, F1.6 – T360; 

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

tehniskajā pasē vai atzīme uz objektīva korpusa); 

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

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

22.6. paredzēts videokamerām #1, #2 un #7. 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) objektīvs LVF-5005N-S1250, vai ekvivalents. 

23. Videokameras objektīvs #3:  

23.1. optiskais formāts ne mazāks par 1/2.5"; 

23.2. varifokāls: f=1.8-3 mm (±1mm); 

23.3. DC autodiafragma, F1.8 – F8; 

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

tehniskajā pasē vai atzīme uz objektīva korpusa); 

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

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

23.6. paredzēts videokamerām #2 un #7. 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) objektīvs LVF-5005C-S1803, vai ekvivalents. 

24. Videokameras objektīvs #4: 

24.1. optiskais formāts ne mazāks par 1/2.5"; 

24.2. varifokāls: f=9-40 mm (±1mm); 

24.3. DC autodiafragma, F1.5 – F8; 

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

tehniskajā pasē vai atzīme uz objektīva korpusa); 

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

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

24.6. paredzēts videokamerām #2 un #7. 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) objektīvs LVF-5005C-S0940, vai ekvivalents. 

25. Infrasarkano staru prožektori 

25.1. Vispārējās prasības: 

25.1.1. virsmas infrasarkano staru diožu (Elite SMT LED) tehnoloģija; 

25.1.2. starojuma viļņu garums 850 nm; 

25.1.3. komplektācijā ietvertas maināmas lēcas, kas nodrošina dažādus starojuma 

horizontālos leņķus, t.sk. iespēja piegādāt lēcas ar papildu starojuma leņķiem;  

25.1.4. automātiska prožektora ieslēgšanās no iebūvēta fotoelementa signāla ar regulējamu 

ieslēgšanās slieksni; 

25.1.5. vadāma prožektora ieslēgšana no iebūvētiem kontaktiem (telemetrijas ieeja); 

25.1.6. regulējama starojuma jauda vismaz no 20% līdz 100%; 

25.1.7. vienmērīga starojuma, kas videokameras attēlā neveido pārgaismotas virsmas un 

gaismas plankumus, nodrošināšana; 

25.1.8.  starojošo diožu darba režīma uzturēšana pie paaugstinātas apkārtējās vides 

temperatūras; 
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25.1.9.  darba vides temperatūras diapazons vismaz no -50oC līdz +50oC pie pilnas 

starojuma jaudas; 

25.1.10.  barošana no līdzstrāvas barošanas avota ar nominālo spriegumu 12-24 VDC; 

25.1.11. attālināti regulējami (ar distances pults palīdzību) prožektora parametri, t.sk. 

starojuma jauda, programmēšanas režīma atslēgšana; 

25.1.12. režīma stāvokļa gaismas diožu indikatori; 

25.1.13. aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību ne sliktāka par IP66; 

25.1.14. komplektā pieslēguma kabelis, garums vismaz 2.5m; 

25.1.15.  apgādāti ar kronšteinu stiprināšanai pie sienas. 

25.2. Prožektors #1: 

25.2.1. komplektā ietilpstošas maināmas lēcas un starojuma attālums, atbilstoši 

horizontālajiem starojuma leņķiem: 

25.2.1.1. 10o±5o: ne mazāk par 350m, 

25.2.1.2. 35o±5o: ne mazāk par 165m, 

25.2.1.3. 60o±5o: ne mazāk par 95m, 

25.2.2. papildu lēca: 120o±5o: starojuma attālums ne mazāk par 50m (skat. pieprasījumu 

izmaksu aprēķina tabulā-tāmē T1); 

25.2.3. patērējamā jauda ne lielāka par 48W; 

25.2.4. izmēri ne lielāki par 135 x 180 x 70mm. 

Piemēram, firmas Raytec (Lielbritānija) prožektors VARIO2 i8-1,  vai ekvivalents ar visiem 

nepieciešamajiem kabeļiem. 

25.3. Prožektors #2: 

25.3.1. komplektā ietilpstošas maināmas lēcas un starojuma attālums, atbilstoši 

horizontālajiem starojuma leņķiem: 

25.3.1.1. 10o±5o: ne mazāk par 200m, 

25.3.1.2. 35o±5o: ne mazāk par 120m, 

25.3.1.3. 60o±5o: ne mazāk par 70m; 

25.3.2. patērējamā jauda ne lielāka par 25W; 

25.3.3. izmēri ne lielāki par 100 x 135 x 70mm. 

Piemēram, firmas Raytec (Lielbritānija) prožektors VARIO2 i6-1 vai ekvivalents ar visiem 

nepieciešamajiem kabeļiem. 

25.4. Prožektors #3: 

25.4.1. komplektā ietilpstošas maināmas lēcas un starojuma attālums, atbilstoši 

horizontālajiem starojuma leņķiem: 

25.4.1.1. 10o±5o: ne mazāk par 70m, 

25.4.1.2. 35o±5o: ne mazāk par 50m, 

25.4.1.3. 60o±5o: ne mazāk par 30m; 

25.4.2. papildu lēca: 80o±5o: starojuma attālums ne mazāk par 20m (skat. pieprasījumu 

izmaksu aprēķina tabulā tāmē T1); 

25.4.3. patērējamā jauda ne lielāka par 10W; 

25.4.4. izmēri ne lielāki par 75 x 100 x 65mm. 

Piemēram, firmas Raytec (Lielbritānija) prožektors VARIO2 i2-1 vai ekvivalents ar visiem 

nepieciešamajiem kabeļiem. 

26. Industriālie datu tīkla komutatori: 

26.1. datu tīkla 2. slāņa (layer 2) komutatori piemēroti montāžai un ekspluatācijai āra 

apgaismes un videokameru uzstādīšanas stabos esošajā komutācijas nodalījumā iemontētās 

montāžas kārbās, kas nodrošina aizsardzību pret tiešu mitruma un putekļu iekļūšanu iekārtas 

korpusā un kabeļu savienojumu vietās (nepakļauti tiešai nokrišņu ietekmei); 

26.2. piemēroti IP videokameru datu pārraidei, t.sk. datu multiraidei (multicast); 

26.3. vismaz 8 gab. 100Base-TX porti, Cat5e ligzdas; 
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26.4. vismaz 2 (divi) augšupsaites (uplink) 1Gbit/s porti katrs ar divu dzīslu multimode 

optikas pieslēgumu (1000Base-SX) atbalstu, nepieciešamie transseiveri jāiekļauj komplektā; 

26.5.  FRNT (Fast Recovery of Network Topology) tehnoloģija, tīkla atjaunošanās laiks pēc 

izslēgšanas un ieslēgšanas mazāks par 60 sek.; 

26.6. VLAN (IEEE 802.1q) standarta atbalsts ar vismaz 6 (sešiem) VLAN; 

26.7. STP/RSTP (IEEE802.1d/IEEE 802.1w) standarta atbalsts;  

26.8. QoS standarta atbalsts (IEEE802.1p/IEEE802.3p); 

26.9. attālinātas vadības iespējas caur SNMP un HTTPS; 

26.10. aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi vismaz IP40; 

26.11. darba temperatūra no -40oC līdz +70oC; 

26.12. pamata un redundantas barošanas ieejas (2 gab. barošanas ieejas); 

26.13. barošanas spriegums no 24VDC līdz 48VDC; 

26.14. patērētā jauda ne lielāka par 6W (pie 24VDC); 

26.15. robusts metāla korpuss; 

26.16. paredzēti montāžai uz DIN sliedes; 

26.17. izmēri ne lielāki kā (platums x augstums x dziļums) 52 x 100 x 110 (mm). 

Piemēram, firmas Teleste komutators MES110 Managed Ethernet Switch ar SFP GigE 

transseiveriem, vai ekvivalents. 

27. Monitori: 

27.1. LED apgaismojuma TFT LCD ekrāna panelis; 

27.2. ekrāna izmēri pie malu attiecības 16:9 attiecīgi 24" (±3%) un 42" (±3%), (skat. 

pieprasījumu izmaksu aprēķina tabulā tāmē T1); 

27.3. reakcijas laiks ne mazāks par 5 ms; 

27.4. full HD (1920x1080) izšķirtspēja; 

27.5. pikseļu pretiedegšanas tehnoloģija (anti-burn); 

27.6. attēla spilgtuma automātiska regulēšana atkarībā no apkārtējās vides apgaismojuma. 

27.7. signāla ieejas: 3G SDI in/out, DVI, HDMI, VGA, Audio in; 

27.8. SDI signāla formāti: 

27.8.1. 3G-SDI (SMPTE 424M): 1080p@50/60fps, 

27.8.2. HD-SDI (SMPTE 292M): 1080p@24/25/30fps; 1080i@50/60fps; 

720p@24/25/30/50/60fps, 

27.8.3. SD-SDI (SMPTE 259M):525i (PAL)/525i (NTSC); 

27.9. ekrāna aizsargstikls; 

27.10. metāla apvalks, apvalka krāsa – melna; 

27.11. komplektā barošanas adapters (ja nepieciešams). 

Piemēram, firmas NEOVO AG HX sērijas videomonitori HX-24 un HX-42, vai ekvivalenti. 

28. Vadības klaviatūras modulis: 

28.1. vadības klaviatūras modulis ir papildinājums Latvijas Bankas videosistēmā jau 

esošajam vadības modulim (joystick) Axis T8311; 

28.2. vismaz 22 programmējamas vadības pogas; 

28.3. savietojams ar Latvijas Bankas IP videosistēmu Milestone XP Corporate. 

Piemēram, firmas Axis vadības klaviatūras modulis T8310, vai ekvivalents. 

29. Āra videokameru barošanas bloks: 

29.1.  industriāls barošanas bloks ar konvenciālu dzesēšanu, paredzēts montāžai uz DIN 

sliedes TS-35/15; 

29.2. ieejas spriegums ~230VAC; 

29.3. izejas spriegums 12VDC (regulējams no 12VDC līdz 15VDC); 

29.4. izejas sprieguma maksimālās svārstības ne lielākas par 120 mVp-p; 

29.5. izejas strāva no 0 līdz 5A; 

29.6. izejas jauda ne mazāka par 60W; 
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29.7. aizsardzība pret pārslodzi, īsslēgumu un pārspriegumu: attiecīgi strāvas ierobežošana 

un izejas sprieguma atslēgšana, kas automātiski atjaunojas, ja nepastāv pārslodzi, īsslēgumu 

un pārspriegumu ierosinošie faktori; 

29.8. izejas sprieguma stāvokļa indikācija: gaismas diode; 

29.9. darba temperatūra: no -20oC līdz +70oC; 

29.10. drošības standarts: TUV EN60950-1, Class I, Div. 2 Group A, B, C, D; 

29.11. EMC emisijas standarti: EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-

3; 

29.12. EMC imunitātes standarti: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, 

EN61204-3, (heavy industry level, criteria A);  

29.13. izmēri ne lielāki par (platums x augstums x dziļums) 41 x 90 x 115mm  

(izmēri ir kritiski). 

Piemēram, firmas Carlo Gavazzi barošanas bloks SPD-12-60-1B, firmas Mean Well 

barošanas bloks MDR-60-12, vai ekvivalenti. 

30. Industriālo datu tīkla komutatoru barošanas bloks: 

30.1. industriāls barošanas bloks ar konvenciālu dzesēšanu, paredzēts montāžai uz DIN 

sliedes TS-35/15;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30.2. ieejas spriegums ~230VAC; 

30.3. izejas spriegums 24VDC (regulējams no 22VDC līdz 26VDC); 

30.4. izejas sprieguma maksimālās svārstības ne lielākas par 150 mVp-p; 

30.5. izejas strāva vismaz no 0 līdz 0.75A 

30.6. izejas jauda ne mazāk par 18W; 

30.7. aizsardzība pret pārslodzi, īsslēgumu un pārspriegumu: attiecīgi strāvas ierobežošana 

un izejas sprieguma atslēgšana, kas automātiski atjaunojas, ja pazūd pārslodzi, īsslēgumu un 

pārspriegumu ierosinošie faktori; 

30.8. izejas sprieguma stāvokļa indikācija: gaismas diode; 

30.9. darba temperatūra: vismaz no -20oC līdz +70oC; 

30.10. drošības standarts: TUV EN60950-1; 

30.11. EMC emisijas standarti: EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B,  

EN61000-3-2,-3; 

30.12. EMC imunitātes standarti: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61204-3, 

(light industry level, criteria A);  

30.13. izmēri ne lielāki par (platums x augstums x dziļums) 23 x 90 x 115mm (izmēri ir 

kritiski). 

Piemēram, firmas Carlo Gavazzi barošanas bloks SPD-24-18-1B, firmas Mean Well 

barošanas bloks MDR-20-24, vai ekvivalenti. 

31. Videokameru zema profila barošanas bloks 

31.1. Vispārējās prasības: 

31.1.1.  industriāls barošanas bloks ar konvenciālu dzesēšanu, paredzēts montāžai uz DIN 

sliedes TS-35/15; 

31.1.2. zems pakāpienveida profils, iespējama montāža automātisko elektrodrošinātāju 

skapī; 

31.1.3. ieejas spriegums ~230VAC; 

31.1.4. izejas spriegums 12VDC (regulējams no 10.8VDC līdz 15VDC); 

31.1.5. izejas sprieguma maksimālās svārstības 120 mVp-p; 

31.1.6. aizsardzība pret pārslodzi, īsslēgumu un pārspriegumu: attiecīgi strāvas ierobežošana 

un izejas sprieguma atslēgšana, kas automātiski atjaunojas, ja pazūd pārslodzi, īsslēgumu un 

pārspriegumu ierosinošie faktori; 

31.1.7. izejas sprieguma stāvokļa indikācija: gaismas diode; 

31.1.8. darba temperatūra: no -20oC līdz +70oC; 

31.1.9. drošības standarts: TUV EN60950-1; 
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31.1.10. EMC emisijas standarti: EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3; 

31.1.11. EMC imunitātes standarti: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,  

EN61000-6-2, EN61204-3.  

31.2. Videokameru zema profila barošanas bloks #1: 

31.2.1. izejas  jauda ne mazāka par 50W; 

31.2.2. nominālā izejas strāva barošanas blokiem no 0 līdz 4.5A; 

31.2.3. izmēri barošanas blokam ne lielāki par (platums x augstums x dziļums)   

70 x 60 x 91mm (izmēri ir kritiski). 

Piemēram, firmas Carlo Gavazzi barošanas bloks SPM4-121, firmas Mean Well barošanas 

bloks HDR-60-12 vai ekvivalents. 

31.3. Videokameru zema profila barošanas bloks #2: 

31.3.1. izejas  jauda vismaz 20W; 

31.3.2. nominālā izejas strāva barošanas blokiem no 0 līdz 2A; 

31.3.3. izmēri ne lielāki par (platums x augstums x dziļums) 52 x 60 x 91mm (izmēri ir 

kritiski). 

Piemēram, firmas Carlo Gavazzi barošanas bloks SPM3-121, firmas Mean Well barošanas 

bloks HDR-30-12 vai ekvivalents. 

32. Infrasarkano staru prožektoru barošanas bloks: 

32.1. barošanas blokam jābūt prožektora ražotāja izstrādājumam vai prožektora ražotāja 

rekomendācijās norādītam; 

32.2. aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem vismaz IP66; 

32.3. slēgti kabeļu ievadi; 

32.4. ieejas spriegums: ~230VAC; 

32.5.  izejas spriegums: saskaņā ar tehniskās specifikācijas 25. punkta prasībām piegādāto 

apgaismojuma prožektoru darbības nodrošināšanai; 

32.6. izejas jauda ne mazāka par 100W; 

32.7. sprieguma stāvokļa indikācija; 

32.8. iebūvēti ieejas un izejas spriegumu drošinātāji; 

32.9. prožektora kabeļu izšūšanai paredzēti kontakti; 

32.10. vismaz 2 (divu) gab. piegādāto prožektoru pieslēgšana vienam attiecīgās jaudas 

barošanas blokam saskaņā ar prožektoru un to barošanas bloku ražotāja rekomendācijām. 

Piemēram, firmas Raytec (Lielbritānija) prožektoru barošanas bloks VAR PSU 2x8 vai 

ekvivalents. 

33. Cat5e vītā pāra kabeļu pārsprieguma aizsardzības (surge protection) iekārta: 

33.1. RJ45 ieejas/izejas spraudņi; 

33.2. 4 vadu pāri ar kopēju ekrānu; 

33.3. datu tīkls: Ethernet 100/1000 Cat5E; 

33.4. maksimālais datu pārraides ātrums: 1000Mbps; 

33.5. maksimālais DC spriegums līnijā: ± 7VDC; 

33.6. nominālā izlādes strāva starp vadiem: <350÷500A; 

33.7. nominālā izlādes strāva starp vadu un zemi: 2000÷2500A; 

33.8. signāla zudumi (insertion loss): ≤1dB; 

33.9. metāla apvalks; 

33.10. montāža uz DIN sliedes; 

33.11. standarti: EN 61643-21; IEEE802-3af/3at.  

Piemēram, firmas Citel (ASV) iekārta MJ8-CAT5E, firmas Phoenix Contact (Vācija) 

D-LAN-CAT.5E-U vai ekvivalentas. 

34. RS485 pārsprieguma aizsardzības (surge protection) iekārta: 

34.1. vadu montāža uz skrūvju termināliem; 

34.2. 2 vadu pāri ar ekrānu; 
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34.3. signāla maksimālā frekvence: vismaz 3kHz; 

34.4. maksimālais DC spriegums līnijā: 12÷15V; 

34.5. maksimālā strāva līnijā: 300mA; 

34.6. aizsardzības sprieguma līmenis: ≤30V; 

34.7. nominālā izlādes strāva: vismaz 5000A; 

34.8. montāža uz DIN sliedes; 

34.9. standarti: EN 61643-21.  

Piemēram, firmas Citel (ASV) iekārta DLA2-12D3, firmas Phoenix Contact (Vācija)  

MT-RS485, vai ekvivalentas. 

III. KONSTRUKCIJAS 

35. Āra komutācijas skapis: 

35.1. slēgts nerūsējošā tērauda komutācijas skapis, paredzēts uzstādīšanai atklātos āra 

apstākļos; 

35.2. aptuvenie izmēri (platums x augstums x dziļums): 600 x 380 x 210 mm ± 20mm; 

augstums ir kritisks; 

35.3. iekārtu montāžas dziļums vismaz 180mm; 

35.4. konstruktīvi paredzēts stiprināšanai pie sienas; 

35.5. necaurspīdīgas, slēdzamas durvis; 

35.6. aprīkots ar montāžas plati un 35 x 7.5 mm DIN sliedi (EN 50022; 35x7.5); 

35.7. kabeļu ievads caur slēgtajiem kabeļu ievadiem (skaits x kabeļa diametrs): 14x10mm; 

2x14mm, ievada vietas saskaņot ar PASŪTĪTĀJU; 

35.8. aprīkots ar komutācijas ~230V komutācijas kontaktiem uz DIN sliedes 2 gab. ~230V 

kabeļu izšūšanai. Katrs kabelis aizsargāts ar automātisko drošinātāju (nominālu saskaņot ar 

PASŪTĪTĀJU); 

35.9. iemontēts ~230V tīkla rozešu bloks ar 2 gab. rozetēm; 

35.10. aprīkots ar drošības kontaktiem; 

35.11. aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi: vismaz IP66 un NEMA4X; 

35.12. triecienizturība: vismaz IK08. 

Piemēram, firmas Rittal (Vācija) montāžas skapis AE1009.600, aprīkots atbilstoši iepriekš 

minētajām prasībām, vai ekvivalents. 

36. Iekštelpu komutācijas skapis: 

36.1. slēgts metāla komutācijas skapis iekārtu 19" platuma montāžai 16HU (71mm) 

augstumā; 

36.2. iekārtu montāžas dziļums vismaz 600mm; 

36.3. konstruktīvi paredzēts stiprināšanai pie sienas; 

36.4. vertikālās montāžas sliedes priekšā un aizmugurē ar iespēju mainīt iekārtu montāžas 

attālumu no aizmugures sienas un priekšējām durvīm; 

36.5. aprīkots ar 5 gab. 19" platuma montāžas1HU augstuma kabeļu horizontālajiem 

organizatoriem (kabeļu āķiem) un 8 gab. (pa 4 gab. katrā pusē) vertikālajiem kabeļu 

organizatoriem (cilpām); 

36.6. noņemami un slēdzami sānu vāki un slēdzamas priekšējās durvis; 

36.7. kabeļu ievads no skapja apakšas, aizsargāts ar kabeļu ievada birstēm; 

36.8. uz 19" platuma sliedēm montējami ~230V tīkla rozešu bloki – 2 gab., katrā ne mazāk 

par 6 rozetēm. 

Piemēram, firmas Tecnosteel (Itālija) montāžas skapis F6150, aprīkots atbilstoši iepriekš 

minētajām prasībām, vai ekvivalents. 

37. Stabos montējamas kārbas: 

37.1. divdaļīga montāžas kārba bez halogēnu materiālus saturošām komponentēm; 

37.2. paredzēta montāžai apgaismes un videoiekārtu stabu iekārtu sekcijā uz esošās 

montāžas plāksnes (sienas montāža); 
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37.3. aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību vismaz IP56; 

37.4. triecienizturība vismaz IK08;  

37.5. zemākā pastāvīgas ekspluatācijas temperatūra vismaz -25oC; 

37.6. kārbas izmērus nosaka tajā ievietojamo iekārtu komplektācija un stabos esošās sekcijas 

izmēri (skat. 1. attēlu); 

37.7. izmēri (garums x platums x dziļums) 240 x 190 x 160 mm (±5mm), visi izmēri ir 

kritiski;  

37.8. katru kārbu aprīkot ar slēgtajiem kabeļu ievadiem (skaits x kabeļa diametrs): 8x12mm; 

6x14mm;  

37.9. kārbu aprīkot ar montāžas pamata plāksni uz kuras garenvirzienā montēt 35 x 7.5 mm 

DIN sliedi (EN 50022; 35x7.5). 

Piemēram, firmas Gewiss (Itālija) 44 CE sērijas montāžas kārba GW 44 218 vai GW 44 418, 

aprīkota ar kabeļu ievadiem, montāžas pamata plāksni GW 44 616 un DIN sliedi, vai 

ekvivalenta. 

38. Jumta mastos montējamās kārbas: 

38.1. divdaļīga vieglmetāla montāžas kārba; 

38.2. paredzēta montāžai uz apaļa profila masta D=100mm, kārbu komplektēt ar speciālu 

pamatu vai skavām, kas paredzētas plakanas virsmas nostiprināšanai uz apaļa profila masta; 

38.3. nostiprināšanu veikt ar metāla savilcēm vai staba diametram atbilstošām skavām; 

38.4. aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību vismaz IP66 un NEMA4; 

38.5. triecienizturība vismaz IK08;  

38.6. izmēri (platums x augstums x dziļums) 160 x 160 x 90 mm (±10mm); 

38.7. katru kārbu aprīkot ar 3 gab. 14mm slēgtajiem kabeļu ievadiem;  

38.8. kārbu aprīkot ar 35 x 7.5 mm DIN sliedi (EN 50022; 35x7.5); 

38.9. kārbu aprīkot ar ~230V kabeļa kontaktiem uz DIN sliedes un uz DIN sliedes 

montējamu automātisko drošinātāju (skat. pieprasījumu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē T1). 

Piemēram, firmas Rittal (Vācija) montāžas kārba GA9112.210, aprīkota ar kabeļu ievadiem 

un DIN sliedi, vai ekvivalenta.  

39. Cat5e vītā pāra kabeļu izšūšanas plaukts: 

39.1. paredzēts montāžai 19" iekārtu statnē; 

39.2. paredzēts Cat5e vītā pāra kabeļu izšūšanai; 

39.3. komplektēts ar ne mazāk kā 24 gab. Cat5e UTP ligzdām; 

39.4. komplektēts ar 1 gab. 19" statnei paredzētu kabeļu organizatoru. 

40. Optiskā kabeļa izšūšanas plaukts:  

40.1. paredzēts montāžai 19" iekārtu statnē; 

40.2. vismaz 12 gab. optisko dzīslu izšūšanai 6 gab. sapārotās LC ligzdās; 

40.3. aprīkots ar nepieciešamajiem optisko dzīslu galiem (pigtail) 10GBase-SR  

(ISO/IEC 11801) OM3. 

IV. KABEĻI 

41. Vītā pāra āra kabelis: 

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

41.2. monolīti vara vadi (Cu); 

41.3. neekranēts (UTP); 

41.4. kabeļa apvalka pastiprināta mehāniskā izturība (apliecinājums montāžai āra apstākļos), 

noturība pret ultravioleto starojumu un darba temperatūras diapazons: -30oC – +55oC. 

42. Vītā pāra iekštelpu kabelis: 

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

42.2. monolīti vara vadi (Cu); 

42.3. neekranēts (UTP). 
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43. Vītā pāra kabelis videokameru instalācijai liftos: 

43.1. Cat5e vai Cat6 datu tīkliem paredzēts vītā pāra kabelis; 

43.2. atbilst vismaz Cat5e parametriem; 

43.3. ne mazāk kā 4 (četri) vītie pāri; 

43.4. daudzdzīslu vadi; 

43.5. vadi marķēti pa krāsām vai ar cipariem; 

43.6. paredzēts uzstādīšanai kustīgās sistēmās, kur paredzēta kabeļa locīšana. 

Piemēram, firmas Lapp Group Etherline® sērijas FD Cat6A kabelis, vai ekvivalents 

44. Optiskais kabelis: 

44.1. multimode, 50/125 µm;  

44.2. vismaz 12 dzīslas;  

44.3. kvalitāte atbilst 10GBase-SR (ISO/IEC 11801) OM3 standarta prasībām;  

44.4. paredzēts montāžai āra apstākļos. 

45. Barošanas kabelis: 

45.1. dubulta izolācija; 

45.2. paredzēts 24V barošanas spriegumam; 

45.3. daudzdzīslu (lice) vara vadi; 

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

45.5. neekranēts. 

46. Signalizācijas kabelis: 

46.1. paredzēts darbam āra apstākļos; 

46.2. daudzdzīslu vara vadi, šķērsgriezums, ne mazāks par 0.5 mm2;  

46.3. vadu skaits – vismaz 4 vadi; 

46.4. vadi marķēti pa krāsām vai numurēti. 

47. Cat5e komutācijas kabelis: 

47.1. Cat5e UTP 4x2x0.2mm2; 

47.2. uzmontēti Cat5e spraudņi; 

47.3. nekrustoti vadi (patch); 

47.4. garums saskaņā ar aprēķina tabulās tāmēs prasīto. 

48. ~230V tīkla kabelis: 

48.1. paredzēts darbam āra apstākļos; 

48.2. dubulta izolācija; 

48.3. vadu skaits un šķērsgriezuma laukums: 3x1.5mm2. 

49. BNC bajonetes: 

49.1. Impedance – 75Ω; 

49.2. 3-daļīgas bajonetes ar atsevišķu korpusu, centrālo kontaktu (adatu) un fiksējošo 

gredzenu (FC-BNC pārejas tipa spraudņu izmantošana nav pieļaujama); 

49.3. paredzētas esošajiem videokabeļiem Habia Cable RG179 175-50; 

49.4. izmēriem jābūt precīzi salāgotiem ar esošajiem videokabeļiem, jebkuras sastāvdaļas 

izmēru neatbilstība piegādātajiem videokabeļiem nav pieļaujama. 

50. Koaksiālie pārejas kabeļi: 

50.1. analogā videosignāla kabelis RG179/75Ω; 

50.2. kabeļa spraudņi: SMB (female) – to BNC (female); 

50.3. garums: ~0.3m. 

Piemēram, firmas Bosch pārejas kabelis  SMB 0.3M (NBN-MCSMB-03M), vai ekvivalents. 

51. Monitoru pieslēguma kabeļi:  

51.1. paredzēti monitoru pieslēgšanai pie videosienas datoriem; 

51.2. spraudņi: DVI-HDMI; 

51.3. aprīkoti ar traucējumu slāpēšanas ferītu filtriem; 
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51.4. Garums: ~3m (±0.5m). 

V. INSTALĀCIJAS MATERIĀLI 

52. Gofrētās caurules kabeļu ievilkšanai: 

52.1. paredzētas ekspluatācijai āra apstākļos tiešā saules staru ietekmē; 

52.2. noturīgas pret UV starojumu; 

52.3. temperatūras diapazons no -35oC līdz +50oC; 

52.4. izmaksās iekļaut arī iespējamos pārejas savienojumus (posmu garumus un skaitu skatīt 

veicamo darbu aprakstos); 

52.5. izmērus un kopējo garumu skatīt izmaksu aprēķina tabulā-tāmē T1. 

53. Cietās caurules kabeļu ievilkšanai: 

53.1. paredzētas ekspluatācijai telpās bez apkures (āra noliktava); 

53.2. temperatūras diapazons no -35oC līdz +50oC; 

53.3. izmaksās iekļaut arī iespējamos pārejas savienojumus (posmu garumus un skaitu skatīt 

veicamo darbu aprakstos); 

53.4. izmērus un kopējo garumu skatīt izmaksu aprēķina tabulā-tāmē T1. 

54. Kabeļu penālis: 

54.1. paredzēti kabeļu izvilkšanai iekštelpās; 

54.2. ja nav norādīts citādi, penāļa krāsa ir pelēka; 

54.3. izmērus un kopējo garumu skatīt izmaksu aprēķina tabulā-tāmē T1. 

55. Montāžas palīgmateriāli: 

55.1. montāžas palīgmateriāliem (savilcēm, skrūvēm, nozarkārbām, izolācijas materiāliem, 

kabeļu marķēšanas materiāliem, īsiem savienojošajiem kabeļiem un spraudņiem), kas 

paredzēti ekspluatācijai āra apstākļos, jābūt noturīgiem pret UV starojumu un jābūt 

ekspluatējamiem temperatūras diapazonā no -35oC līdz +50oC. 

VI. VISPĀRĒJIE DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

56. Darba drošības prasības:  

56.1. par izmantoto sastatņu, kāpņu, elektroinstrumentu un citu palīgiekārtu tehnisko 

stāvokli un ekspluatāciju saskaņā ar atbilstošo iekārtu ekspluatācijas instrukcijām atbild 

IZPILDĪTĀJS. 

57. Montāžas vispārējās prasības: 

57.1. kabeļu montāžā IZPILDĪTĀJS ievēro pieļaujamos kabeļu locījumu rādiusus; 

57.2. instalējot kabeļus ar daudzdzīslu (lice) vadiem, IZPILDĪTĀJS lieto attiecīgā vada 

diametra vadu uzmavas; 

57.3. Cat5e kabeļiem un optiskajiem kabeļiem IZPILDĪTĀJS veic kompleksos kvalitāti 

apliecinošos mērījumus, pēc mērījumu veikšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

mērījumu protokolus; 

57.4. visus kabeļus marķē; 

57.5. IZPILDĪTĀJS atbild par darbu zonā esošo telpu apdares stāvokli. Darbus, kas rada 

bojājumu ēku apdarei, IZPILDĪTĀJS pirms to veikšanas saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 

Videokameru un citu iekārtu pieslēgšanu IZPILDĪTĀJS veic, to iepriekš saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU; 

57.6. visas montāžas kārbas, sadales, skapjus u.c., kuros ir ~230V spriegums, marķēt ar 

uzlīmi "Bīstami elektrība"; 

57.7. videokameru un infrasarkanās gaismas prožektoru (tālāk tekstā – prožektori) 

uzstādīšanas izmaksās iekļauj pieslēguma kabeļu vai kabeļu pagarinājumu piegādi, 

izvilkšanu nelielos attālumos (ne vairāk kā 5m) un izšūšanu maģistrālo kabeļu pieslēgumu 

vietā vai tuvākajā komutācijas kārbā;  
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57.8. montāžas palīgmateriālu (savilces, skrūves, nozarkārbas, kronšteini, izolācijas 

materiāli, kabeļu marķēšanas materiāli, savienojošie kabeļi un spraudņi, u.c.) izmaksas, kas 

nav tieši norādītas darbu izpildes izmaksu aprēķina tabulas-tāmes punktos, taču 

nepieciešamas videoiekārtu uzstādīšanai un datu tīkla infrastruktūras izbūvei un 

papildināšanai, IZPILDĪTĀJS iekļauj attiecīgās tāmes pozīcijā "Montāžas palīgmateriāli"; 

57.9. kāpņu, sastatņu un citu mehānismu izmantošanas izmaksas IZPILDĪTĀJS iekļauj 

kabeļu un iekārtu uzstādīšanas izmaksās; 

57.10. darbi veicami saskaņā ar iekārtu un datu tīkla infrastruktūras izvietojuma un slēguma 

shēmām, kuras tiks izsniegtas IZPILDĪTĀJAM pēc līguma noslēgšanas; 

57.11. demontētās videokameras, prožektorus un to pieslēguma kabeļus, un citas 

demontējamās iekārtas notīrītas un darba kārtībā nodod PASŪTĪTĀJA pārstāvim, uzrakstot 

nodošanas un pieņemšanas protokolu. 

58. Darbu izpildes laiks: 

58.1. lielākā daļa darbu veicami darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 20.00, vai, iepriekš 

piesakot, sestdienās un svētdienās; 

58.2. veicot darbus darbadienās līdz plkst. 17.00, iespējami īslaicīgi darbu veikšanas 

pārtraukumi, par ko IZPILDĪTĀJU informē PASŪTĪTĀJA pārstāvis.  

VII. VEICAMIE DARBI 

59. IZPILDĪTĀJS veido 117 gab. āra stacionāro videokameru komplektus, montējot 

norādītajās videokamerās norādītos objektīvus, ievieto tās āra videokameru apvalkos un 

sagatavo uzstādīšanai. 

60. Infrastruktūras pilnveide videoiekārtu un apgaismes stabos (tālāk tekstā – stabi) ar 

industriālajiem datortīkla komutatoriem (tālāk tekstā – komutatori) (14 gab.). 

60.1. IZPILDĪTĀJS nomaina stabu iekārtu sekcijās esošās komutācijas kārbas, veicot 

sekojošus darbus: 

60.1.1. esošo kārbu un tajā esošo iekārtu demontāžu; 

60.1.2. jaunu kārbu (skat. tehniskās specifikācijas 37. punktu) uzstādīšanu un tajā paredzēto 

iekārtu montāžu; 

60.1.3. esošo optisko kabeļu ievilkšanu no jauna uzstādītajā kārbā, optisko dzīslu pāršūšanu 

kasetē sapārotās LC ligzdās un optisko dzīslu kvalitātes mērījumu veikšanu; 

60.1.4. barošanas kabeļu savienojumu atjaunošanu un Cat5e kabeļu pieslēgšanu iekārtām. 

60.2. nomaināmo kārbu komplektācija: 

60.2.1. kasete ar pāršūtām optiskā kabeļa dzīslām mini LC spraudņos, kasetes izmēri 

(garums x platums x dziļums) 80 x 25 x 130 mm (1 gab.); 

60.2.2. piegādātais komutators (1 gab.); 

60.2.3. videokameru barošanas bloki (2 gab.); 

60.2.4. komutatora barošanas bloks (1 gab.). 

60.3. Kārbas montē uz stabu iekārtu sekcijās esošajām montāžas plāksnēm (skat. 1. attēlu). 

Kārbu stiprina tai paredzētajās stiprināšanas vietās. Kārbas pamatne nedrīkst būt 

nospriegota, nepieciešamības gadījumā starp kārbas pamatni un staba montāžas plāksni 

ievieto paplāksnes. 

60.4. Staba ārējie izmēri ir 300 x 300mm. Staba iekšējie izmēri starp nesošajiem stieņiem ir 

210 x 210mm. 

60.5. Uz DIN sliedes izvietoto iekārtu starpās un to galos ievieto DIN sliedei paredzētos 

kontaktu ierobežotājus-fiksatorus, izveidojot gaisa spraugas. 

60.6. IZPILDĪTĀJS papildina staba montāžas sekcijā esošo automātisko drošinātāju bloku 

ar papildu automātisko drošinātāju. Katrs drošinātājs paredzēts atsevišķam barošanas 

blokam. Montāžas kārbā esošo savienojumu blokshēmu stabos ar komutatoru skat. 2. attēlā. 
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210 mm

 
 

1. attēls. Kārbas montāžas vieta staba sekcijā. 

 

 

2. attēls. Kārbas komplektācija un montāžas blokshēma stabos ar komutatoru. 

61. Infrastruktūras pilnveide videoiekārtu un apgaismes stabos bez industriālajiem datortīkla 

komutatoriem (31 gab.). 

61.1. IZPILDĪTĀJS pilnveido stabos jau uzstādītas komutācijas kārbas (24 gab.), vai 

uzstāda jaunas kārbas (skat. tehniskās specifikācijas 37. punktu) (8 gab.): 

61.1.1. saglabā izšūto ~230V barošanas kabeli, uz DIN sliedes montētos kontaktus un 

drošinātājus kā arī uz DIN sliedes montējamos koaksiālo videokabeļu pārejas savienojumus 

BNC-BNC, vai, ja paredzēta kārbas nomaiņa, pārliek tos jaunajās kārbās; 

61.1.2. demontē kārbās esošos barošanas blokus un to vietā uzstāda piegādātos videokameru 

barošanas blokus; 

61.1.3. ja stabā uzstādama integrētā grozāmā videokamera, kārbā papildus montē grozāmās 

videokameras transformatoru (izmanto stabu kārbās jau esošos transformatorus); 
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(līdz 8 gab.)

Videokamera 1

Videokamera 2

Optiskais kabelis

~230V kabeļi

~230V ievads stabā

Uz IS prožektoru barošanas bloku

Drošinātāju bloks
(papildināt ar 1 gab.)
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61.1.4. nepieciešamības gadījumā papildina kārbas ar slēgtajiem kabeļu ievadiem. 

61.2. IZPILDĪTĀJS izvelk videokameras Cat5e āra kabeļus no stabā uzstādīto videokameru 

apvalkiem uz PASŪTĪTĀJA norādīto stabu, kurā ir komutators, vai uz ēkā uzstādīto 

norādīto komutācijas skapi un attiecīgi pieslēdz norādītā staba komutācijas kārbā esošajam 

komutatoram vai izšuj ēkā uzstādītajā komutācijas skapī Cat5e komutācijas panelī. Kabeļu 

ievads pēc kabeļu ievilkšanas ēkā jāhermetizē ar termouzmavu. Cat5e āra kabeļus izvelk 

izmantojot pazemes instalāciju šahtu sistēmu un jau sagatavotus kabeļu caurvadus. 

Izvelkamo kabeļu skaits un garumi norādīti 1. tabulā. 

61.3. Pieļaujams izmantot jau esošos nomaināmo IP videokameru Cat5e āra kabeļus, 

nepieciešamības gadījumā nomainot Cat5e spraudņus un veicot kabeļu kvalitātes mērījumus. 

Visi kabeļi abos galos jāmarķē. 

62. Iekārtu uzstādīšana videoiekārtu un apgaismes stabos. 

62.1. IZPILDĪTĀJS demontē videoiekārtu un apgaismes stabos esošās videokameras un 

infrasarkanās gaismas prožektorus un veic stabu sekciju tīrīšanu. IZPILDĪTĀJS piegādā un 

stabos uzstāda 84 gab. āra videokameru komplektus un prožektorus. 

62.2. Videokameras montē to uzstādīšanai paredzētajās stabu sekcijās, stiprinot 

videokameras kronšteinu pie sekcijā iemontētās plāksnes, vai stiprinot kronšteina kustīgo 

daļu pie sekcijas grīdai piemetināta P-veida kronšteina (skat. 3. attēlu). Stiprinājuma veidu 

saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. IZPILDĪTĀJS veic konstruktīvas izmaiņas videokameru sekcijās 

esošajās plāksnēs, fiksēto apaļo urbumu vietās iefrēzējot garenvirziena atvērumus 

videokameras kronšteina horizontālajai pozicionēšanai. Videokameru un prožektoru 

montāžai jānodrošina iespēja pagriezt tos leņķī pret staba plakni. (skat. 4. attēlu). 

 

300 mm

Montāžas plāksne

P-kronšteins

210 mm

 
3. attēls. Videokameras stiprinājums montāžas sekcijā. 
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a) Pirms izmaiņām b) Pēc izmaiņām 

Stiprinājuma plāksne

Videokameras 

kronšteina 

pamatne

Stiprinājuma plāksne

Videokameras 

kronšteina 

pamatne

 
 

4. attēls. Montāžas plāksnes konstrukcijas izmaiņas. 

62.3. Videokameru un to apvalku sildītāju barošanas kabeļus pievieno nomainītajās kārbās 

uzstādītajiem barošanas blokiem.  

62.4. Stabā esošos analogā signāla videokabeļus pieslēdz attiecīgajām videokamerām, 

izmantojot esošos lokanos koaksiālos videokabeļus to ievadīšanai videokameras apvalkā, 

nomainot BNC bajonetes (skat. tehniskās specifikācijas 49. punktu). Esošo lokano 

videokabeļu tips: Habia Cable RG179 175-50. 

1. tabula. Stabos izvelkamo Cat5e kabeļu skaits un aptuvenie garumi. 

Staba 

apzīmējums 

Komutators 

stabā 

Komutācijas 

vieta 

Kabeļu 

posma 

garums 

Kabeļu 

skaits 

Kopējais 

kabeļu 

garums** 

P1 S1 P1 (lokāla) * 2 - 

P2 S2 P2 (lokāla) * 2 - 

P3 S3 P3 (lokāla) * 2 - 

P4 S4 P4 (lokāla) * 2 - 

P5 S5 P5 (lokāla) * 2 - 

P6 S6 P6 (lokāla) * 2 - 

P7 S7 P7 (lokāla) * 2 - 

P8 S8 P8 (lokāla) * 2 - 

P9 S9 P9 (lokāla) * 2 - 

P10 S10 P10 (lokāla) * 2 - 

P11 S11 P11 (lokāla) * 2 - 

P12 S12 P12 (lokāla) * 2 - 

P13 S13 P13 (lokāla) * 2 - 

P14 S14 P14 (lokāla) * 2 - 

L1 - P14 75 1 75 

L2 - Ēkā, tehn. telpā 90 2 180 

L3 - P14 65 1 65 

L4 - P13 60 3  180 

L5 - P12 40 2 80 

L6 - P11 60 2 120 

L7 - P10 40 1 40 

L8 - P9 60 1 60 

L9 - P9 40 2 80 

L10 - P8 50 1 50 

L11 - P10 75 1 75 

L12 - P7 70 1 70 
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Staba 

apzīmējums 

Komutators 

stabā 

Komutācijas 

vieta 

Kabeļu 

posma 

garums 

Kabeļu 

skaits 

Kopējais 

kabeļu 

garums** 

L13 - P10 55 2 110 

L15 - P8 40 1 40 

L16 - P7 60 1 60 

L17 - P7 40 1 40 

L18 - P6 40 2 80 

L19 - P6 50 1 50 

L20 - P5 30 2 60 

L21 - P4 45 3 135 

L22 - P3 30 1 30 

L23 - Ēkā, tehn. telpā 100 2 200 

L24 - P1 * 2 - 

L25 - Ēkā, tehn. telpā 80 2 160 

L26 - Ēkā, tehn. telpā 100 1 100 

L27 S19 L27 (lokāla) * 2 - 

L28 - L27 * 2 - 

L29 - Ēkā, tehn. telpā 100 2 200 

L30 - L31 * 2 - 

L31 S16 L31 (lokāla) * 2 - 

L32 - L31 * 2 - 

Kopā: 2264 

*) Norādītajā stabā Cat5e kabeļi jau izvilkti. Jāveic spraudņu nomaiņa. 

**) Kopējā garumā jau ir ierēķināta rezerve. 

62.5. Prožektorus montē stabu videokameru sekcijās virs videokamerām, stiprinot pie 

sekcijā iemontētajām montāžas plāksnēm. Prožektoru barošanas bloks ir kopējs abās stabu 

videokameru sekcijās iemontētajiem prožektoriem un to montē vienā no staba videokameru 

sekcijām. ~230V pieslēgumam izmanto stabam pievadīto ~230V kabeli. Prožektoru 

pieslēguma kabeļus izšuj prožektoru barošanas blokos esošajās spailēs. Prožektoru 

telemetrijas ieejas vadus savieno ar videokameras izejas kontaktiem. Komutāciju veic 

videokameras barošanas bloka kārbā. 

63. IZPILDĪTĀJS atjauno stabu nosegplāksnēs esošos aizsargsietus (tālāk tekstā – siets). 

Siets izgatavots no nekrāsota nerūsējoša metāla. Katra sieta aptuvenie izmēri 420 x 190 mm  

ar režģa soli aptuveni 20x20 mm (skat. 5a attēlu). Sietu stiprina pie nosegplāksnes ar jau 

esošajām piespiedošajām plāksnītēm (skat. 5b attēlu). IZPILDĪTĀJS atjauno 60 gab. sietus. 

Uzstādītos infrasarkano staru prožektorus montē aiz sieta. Videokameru apvalka vietā sietā 

izgriež atvērumu.  

a) b) 

  
  

 

5. attēls. Stabu nosegplāksnēs montējamais siets. 
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64. Infrastruktūras pilnveide un iekārtu uzstādīšana uz ēkas jumta. 

64.1. IZPILDĪTĀJS veic uz ēkas jumta esošo videokameru demontāžu un uzstāda to vietā 

13 gab. stacionāro videokameru komplektus un 1 gab. integrēto grozāmo videokameru. 

Esošie infrasarkano staru prožektori un to barošanas bloki tiek saglabāti. 

64.2. Uz ēkas jumta 2. un 3. līmenī uzstāda 2 gab. piegādātos āra komutācijas skapjus (skat. 

tehniskās specifikācijas 35. punktu), kuros katrā uzstāda komutatoru, komutatora barošanas 

bloku, optiskā kabeļa izšūšanas kaseti un iemontē  sapārotu  ~230V rozeti ar nosegvāku. 

Komutatoru, drošinātāju un rozeti montē uz skapī iemontētas 15mm DIN sliedes. ~230V 

barošanas kabeli pievelk no PASŪTĪTĀJA norādītās vietas vienā jumta līmenī ar uzstādīto 

komutācijas skapi. 

64.3. Komutatora barošanas blokam pievelk ~230V kabeli no tuvākās videokameras mastā 

nostiprinātās ~230V pieslēgkārbas. Aptuvenais katra ~230V kabeļa garums (ieskaitot 

locījumus) ir 10m. Tīkla rozetei paredzēto ~230V kabeli pievelk no PASŪTĪTĀJA norādītas 

vietas. Aptuvenais katra ~230V kabeļa garums (ieskaitot locījumus) ir 50m. Visus ~230V 

barošanas kabeļus ievieto gofrētajās caurulēs, kuru galus nodrošina pret ūdens iekļūšanu. 

64.4. ~230V rozetei un komutatora barošanas blokam pievilktos ~230V kabeļus izšuj uz 

DIN sliedes nostiprinātos kontaktos un aizsargā ar automātiskajiem drošinātājiem.  

64.5. No katra no 2 gab. komutācijas skapjiem uz komutācijas statni ēkas datorcentrā izvelk 

optisko kabeli (skat. tehniskās specifikācijas 44. punktu). Kabeļus ievelk ēkā caur esošiem 

jumta kabeļu ievadiem un tālāk pa kabeļu trepēm virs piekārtajiem griestiem un zem 

tehniskās grīdas. Vietās, kur tiek bojāts ugunsdrošais blīvējums, tas jāatjauno.  

64.6. Izvilktos optiskos kabeļus uz jumta uzstādītajos skapjos un datorcentra komutācijas 

statnē izšuj 19" optisko kabeļu plauktos sapārotās mini LC ligzdās. 

64.7. IZPILDĪTĀJS piegādā un jumta 1. līmenī pie jumta malas sienas esošo 2 gab. 

komutācijas kārbu vietā uzstāda piegādāto āra komutācijas skapi (skat. tehniskās 

specifikācijas 35. punktu). Komutācijas skapis jāuzstāda uz kronšteiniem (distanceriem) 

skapja nostiprināšanai aptuveni 150mm attālumā no jumta malas sienas. Skapī pārceļ 

pieslēgumus no demontētajām komutācijas kārbām veicot: 

64.7.1. esošo iekārtu demontāžu; 

64.7.2. esošā optiskā kabeļu ievilkšanu no jauna uzstādītajā komutācijas kārbā, optisko 

dzīslu pāršūšanu kasetē sapārotās LC ligzdās un optisko dzīslu kvalitātes mērījumu 

veikšanu; 

64.7.3. videokameru barošanas bloku un komutatora uzstādīšanu; 

64.7.4. barošanas kabeļu savienojumu atjaunošanu un esošo Cat5e kabeļu (3 gab.) 

pieslēgšanu iekārtām; 

64.7.5. iekārtu barošanai izmanto jau pievilkto ~230V kabeli, kuru izšuj uzstādītajā 

komutācijas skapī; 

64.7.6. papildu Cat5e kabeļu izvilkšanu no jumta 1. līmeņa videokamerām (skat. 2. tabulu: 

K13, K14) un zem posteņa nojumes esošajām papildu videokamerām (2 gab.), un to 

pieslēgšanu komutatoram.  

64.8. IZPILDĪTĀJS demontē uz jumta mastos uzstādītās āra videokameras (13 gab.) un to 

vietā uzstāda piegādātās un nokomplektētās āra videokameras. 

64.9. IZPILDĪTĀJS stiprina pie mastiem paredzētās kārbas atbilstošā komplektācijā (skat. 

tehniskās specifikācijas 38. punktu). Kārbas stiprina pie stabiem, izmantojot kronšteinus un 

lokanas metāla savilces. Kārbās ievieto videokameras zema profila 60W barošanas bloku 

(skat. tehniskās specifikācijas 31.1 un 31.2 punktu). 
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64.10. No videokameru mastos uzstādītajām videokamerām velk āra Cat5e kabeļus uz 

attiecīgā jumta līmeņa komutācijas skapi. Cat5e kabeļus ievieto lokanajās caurulēs,  to galus 

nodrošinot pret ūdens iekļūšanu. 

64.11. IZPILDĪTĀJS veic videokameras izejas kontaktu savienojumu ar uzstādīto 

prožektoru telemetrijas vadības kontaktiem. Savienojumu veic uzstādītajā prožektoru 

barošanas blokā. 

64.12. IZPILDĪTĀJS veic nepieciešamos savienojumus videokameru apvalkā, barošanas 

bloka komutācijas kārbā un uzstādītajā komutācijas skapī. 

64.13. Cat5e kabeļu galos montē Cat5e spraudņus un pieslēdz komutatoram.  

64.14. Kabeļu skaitu un aptuvenos garumus skat. 2. tabulā. 

2. tabula. Uz jumta izvelkamo Cat5e kabeļu skaits un aptuvenie garumi. 

Kameras 

Nr. 

Kameras 

uzstādīšanas 

jumta līmenis 

Komutācijas 

vietas jumta 

līmenis 

Aptuvenais 

pagriezienu 

skaits 

Kopējais kabeļu 

garums (m) * 

K1 3 3 2 35 

K2 3 3 2 25 

K3 2  3 3 40 

K4 3 3 2 35 

K5 3 3 2 65 

K6 2 2 2 100 

K7 2 2 2 25 

K8 2 2 2 25 

K9 2 2 - 20 

K10 2 2 4 70 

K11 2 2 2 50 

K12 2 2 3 50 

K13 1 1 2 80 

K14 1 1 2 80 

*) Kopējā garumā jau ir ierēķināta rezerve 

65. Infrastruktūras pilnveide un iekārtu uzstādīšana ēkas pagalmā  

65.1. IZPILDĪTĀJS pagalma telpā uzstāda tehniskajā telpā demontēto komutācijas skapi 

(skat. tehniskās specifikācijas 70. punktu). 

65.2. IZPILDĪTĀJS demontē pagalma telpā esošās pieslēguma kārbas un pārceļ tajā esošās 

iekārtas un kabeļu pieslēgumus uz uzstādīto komutācijas skapi, tajā skaitā:  

65.2.1. ~230V barošanas kabeļa pieslēgumu; 

65.2.2. esošos IP videokameru pieslēgumus; 

65.2.3. optikas kabeļa pieslēgumu;  

65.2.4. piegādāto komutatoru. 

65.3. Pienākošo ~230V kabeli izšuj kontaktos uz DIN sliedes. Optikas kabeli pāršuj esošajā 

optikas kabeļa pieslēguma kasetē sapārotās LC ligzdās. Optiskais kabelis: 8 dzīslas, 

multimode 50/125µm, 10GBase-SR (ISO/IEC 11801), OM3. 

65.4. Visus kabeļus no demontētajām pieslēguma kārbām līdz uzstādītajam komutācijas 

skapim izvelk pa cietajām plastmasas caurulēm, ko ar cauruļu turētājiem stiprina pie telpas 

sienas. Kopējais cauruļu posmu garums ir aptuveni 16 metri. D=25mm. Aptuvenais cauruļu 

pagriezienu skaits ir 4. 
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65.5. IZPILDĪTĀJS izvelk 2 gab. papildu Cat5e kabeļus un kopā ar esošajiem kabeļiem izšuj 

Cat5e komutācijas plauktā. 

65.6. IZPILDĪTĀJS demontē esošās videokameras un prožektorus ēkas pagalmā un pie 

pagalma ārējās sienas un to vietā uzstāda 8 gab. piegādātās IP videokameras un prožektorus. 

65.7. Videokameru barošanas blokus montē komutācijas skapī uz DIN sliedes. Prožektoru 

barošanas blokus montē norādītajās vietās. 

66. Integrēto grozāmo videokameru uzstādīšana uz stabiem. 

66.1. IZPILDĪTĀJS piegādā un uzstāda 3 gab. integrētās grozāmās videokameras. 

66.2. Pieslēguma kabeļus ievada staba videokameru uzstādīšanas sekcijā un pa staba 

konstrukcijām tālāk uz staba iekārtu sekciju staba apakšā. Cat5e kabeļus pa caurulēm un 

kabeļu akām tālāk izvelk uz norādīto stabu ar komutatoru, montē spraudņus un pieslēdz 

komutatoram. Grozāmās videokameras barošanas bloka transformatoru ievieto komutācijas 

kārbā staba iekārtu sekcijā. Transformatoru aizsargā ar atsevišķu uz DIN sliedes montētu 

kūstošo drošinātāju. 

67. Grozāmo videokameru komplekta uzstādīšana. 

67.1. IZPILDĪTĀJS piegādā un uzstāda 7 gab. grozāmo videokameru komplektus. 

67.2. Grozāmo videokameru komplekts sastāv no āra apvalkā iemontētas SDI videokameras, 

pagriešanas mehānisma ar iebūvētu telemetrijas uztvērēju, SDI signāla pastiprinātāja un SDI 

videosignāla IP enkodera. 

67.3. SDI videokameru āra apvalkā montē uz pagriešanas mehānisma plaukta. Pagriešanas 

mehānismu ar SDI videokameru uzstāda uz norādītā staba. 

67.4. Grozāmo videokameru komplekta transformators iebūvēts grozāmā mehānisma 

pamatnē. Transformatoru pieslēdz stabā pievestajam ~230V barošanas tīklam komutācijas 

kārbā un aizsargā ar atsevišķu drošinātāju. 

67.5. Videokameras SDI izeju pieslēdz stabā esošajam koaksiālajam āra videokabelim. Ēkā 

izvietotajā videokabeļu ievades skapī uzstāda SDI signāla pastiprinātāju. SDI videosignāla 

enkoderi uzstāda drošības centrālē esošajā 19" statnē. Enkoderim pieslēdz SDI koaksiālo 

videokabeli. Enkoderi ar Cat5e kabeli pieslēdz drošības centrālē uzstādītajam datu tīkla 

komutatoram. 

68. Infrastruktūras pilnveide un videokameru uzstādīšana pie ēkas fasādes. 

68.1. IZPILDĪTĀJS demontē pie ēkas fasādes un konstrukcijām uzstādītās 15 gab. āra 

videokameras un prožektorus un to vietā uzstāda piegādātās IP videokameras un 

prožektorus.  

68.2. IZPILDĪTĀJS ievelk 7 gab. papildu āra Cat5e kabeļus un prožektoru telemetrijas 

vadības kabeļus norādītajās telpās un uz ēkas jumta uzstādītajā komutācijas skapī. Kopējais 

Cat5e kabeļu garums aptuveni 150m. Ievilktos kabeļus izšuj norādītajos komutācijas skapjos 

kabeļu plauktos. 

68.3. Uzstādītās videokameras pieslēdz datortīkla komutatoriem. 

68.4. Prožektoru barošanas blokus montē pasūtītāja norādītajās vietās. 

68.5. IZPILDĪTĀJS veic videokameras izejas kontaktu savienojumu ar uzstādīto prožektoru 

telemetrijas vadības kontaktiem. Savienojumu veic prožektoru barošanas blokā. 

69. Vispārējās prasības videokameru un prožektoru uzstādīšanai telpās. 
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69.1. IZPILDĪTĀJS veic esošo analogo videokameru un PASŪTĪTĀJA norādīto IP 

videokameru demontāžu un nomaiņu ar piegādātajām IP videokamerām. Kopā iekštelpās 

tiek nomainītas vai papildu uzstādītas 66 videokameras un uzstādīti 13 gab. prožektori. Ja 

nav PASŪTĪTĀJA norādes, iekštelpu videokameru barošanu veic ar PoE no datortīkla 

komutatoru portiem. Prožektoru barošanai izmanto jau izvilktos esošo analogo videokameru 

12VDC barošanas kabeļus, norādītajās vietās nomainot barošanas un komutācijas kārbās 

esošos barošanas blokus ar piegādātajiem barošanas blokiem. Cat5e kabeļus no 

videokamerām, kuras uzstāda esošo analogo videokameru vietā, izvelk uz norādītajām 

telpām un izšuj Cat5e kabeļu plauktā. Pirms videokameru uzstādīšanas esošo IP 

videokameru vietās, IZPILDĪTĀJS pārbauda esošo Cat5e kabeļu kvalitāti un 

nepieciešamības gadījumā izvelk jaunu Cat5e kabeli, vai nomaina esošos Cat5e spraudņus. 

IZPILDĪTĀJS veic videokameras izejas kontaktu savienojumu ar uzstādīto prožektoru 

telemetrijas vadības kontaktiem. 

69.2. IP videokamerām ar analogā videosignāla izeju, kuras uzstāda analogo videokameru 

vietās saglabā esošos koaksiālo videokabeļu pieslēgumus. 

69.3. Iekštelpu videokameru kronšteinus piegādā PASŪTĪTĀJS. 

69.4. Cat5e kabeļus telpā izvelk pa dubultgrīdās un piekārtajos griestos iemontētiem kabeļu 

kanāliem un kabeļu trepēm. Atsevišķās vietās kabeļus izvelk pa telpu sienu metāla profiliem. 

69.5. Vietās, kur nav iespējama pieeja kabeļu kanāliem un kabeļu trepēm, videokameru 

pieslēguma kabeļus izvelk pa piegādātajiem kabeļu penāļiem. 

69.6. No āra ienākošo Cat5e kabeļu ievadus pēc kabeļu ievilkšanas hermetizē ar 

termomuzmavām. 

69.7. Vietās, kur tiek izņemts ugunsdrošais blīvējums, IZPILDĪTĀJS to atjauno saviem 

spēkiem un par saviem līdzekļiem, tā izmaksas iekļaujot izmaksu aprēķina tabulā-tāmē. 

Aptuvenais blīvējuma vietu skaits – 10 gab.  

69.8. Kabeļus, kas ievadīti caur ugunsdrošo blīvējumu, 1m attālumā no katras puses pārklāj 

ar ugunsdrošo materiālu. 

70. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana tehniskajā telpā. 

70.1. Demontē esošo komutācijas skapi un  tajā uzstādītās iekārtas.  

70.2. Demontētā komutācijas skapja vietā uzstāda piegādāto iekštelpu komutācijas skapi 

(skat. tehniskās specifikācijas 36. punktu). 

70.3. Uzstādītajā komutācijas skapī montē: 

70.3.1.  ~230V rozešu blokus, kopā vismaz 2 x 6 ligzdas, un pieslēdz esošajiem ~230V 

kabeļu ievadiem; 

70.3.2. Cat5e kabeļu izšūšanas plauktus; 

70.3.3. optiskā kabeļa izšūšanas plauktu; 

70.3.4. datortīkla komutatorus un to barošanas blokus. 

70.4. IZPILDĪTĀJS pāršuj pienākošo optikas kabeli optikas kabeļa plauktā sapārotās LC 

ligzdās. Optiskais kabelis: 8 dzīslas, multimode 50/125µm, 10GBase-SR (ISO/IEC 11801), 

OM3. 

70.5. IZPILDĪTĀJS izvelk papildu 6 gab. iekštelpu Cat5e kabeļus ar kopējo aptuveno 

garumu 450 m.  

70.6. IZPILDĪTĀJS izšuj kabeļu plauktos jau esošos 14 gab. un papildu izvilktos 6 gab. 

Cat5e iekštelpu kabeļus. Kopējais izšujamo kabeļu skaits 22 gab. 

70.7. Demontēto videokameru vietās uzstāda 11 gab. piegādātās iekštelpu videokameras. 
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70.8. IZPILDĪTĀJS uzstāda komutācijas skapī Cat5e kabeļu pārsprieguma aizsardzības 

iekārtas. No āra pienākošos Cat5e kabeļus pieslēdz datortīkla komutatoram caur 

pārsprieguma aizsardzības iekārtām. 

70.9. Komutācijas skapī montē SDI signālu atkārtotājus/pastiprinātājus un to barošanas 

blokus un veic nepieciešamos savienojumus. 

71. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana kabeļu šahtā.  

71.1. Demontē esošo komutācijas skapi un  tajā uzstādītās iekārtas.  

71.2. Demontētā komutācijas skapja vietā uzstāda piegādāto iekštelpu komutācijas skapi 

(skat. tehniskās specifikācijas 36. punktu). Demontētā komutācijas skapja vietā uzstāda 

piegādāto iekštelpu komutācijas skapi (skat. tehniskās specifikācijas 36. punktu). 

71.3. Uzstādītajā komutācijas skapī montē: 

71.3.1.  ~230V rozešu blokus, kopā vismaz 2 x 6 ligzdas, un pieslēdz esošajiem ~230V 

kabeļu ievadiem; 

71.3.2. Cat5e kabeļu izšūšanas plauktus; 

71.3.3. optiskā kabeļa izšūšanas plauktu; 

71.3.4. datortīkla komutatorus un to barošanas blokus. 

71.4. IZPILDĪTĀJS pāršuj pienākošo optikas kabeli optikas kabeļa plauktā sapārotās LC 

ligzdās. Optiskais kabelis: 8 dzīslas, multimode 50/125µm, 10GBase-SR (ISO/IEC 11801), 

OM3. 

71.5. IZPILDĪTĀJS izvelk papildu 8 gab. iekštelpu Cat5e kabeļus ar kopējo aptuveno 

garumu 550m un 11 gab. āra Cat5e kabeļus ar kopējo aptuveno garumu 900m, no kuriem 

8 gab. posmu garums specificēts tehniskās specifikācijas 1. tabulā, bet 3 gab. posmu kopējais 

garums ir aptuveni 150m. 

71.6. IZPILDĪTĀJS izšuj kabeļu plauktos jau esošos 11 gab. Cat5e kabeļus, papildu 

izvilktos 11 gab. āra Cat5e kabeļus (skat. tehniskās specifikācijas 1. tabulu) un papildu 

izvilktos iekštelpu Cat5e videokabeļus. Kopējais izšujamo kabeļu skaits ir 30 gab. 

71.7. Demontēto videokameru vietās uzstāda 14 gab. piegādātās iekštelpu videokameras un 

3 gab. prožektorus.  

71.8. Āra kabeļus ievelk šahtā pa jau esošo kabeļu ievadu, esošajām zemgrīdas kabeļu 

trepēm un esošajiem kabeļu kanāliem. Kabeļu ievadu pēc kabeļu ievilkšanas hermetizē ar 

termouzmavām. 

71.9. IZPILDĪTĀJS uzstāda komutācijas skapī āra Cat5e kabeļu pārsprieguma aizsardzības 

iekārtas. No āra pienākošos Cat5e kabeļus pieslēdz datortīkla komutatoram caur 

pārsprieguma aizsardzības iekārtām. 

71.10. Kabeļu ievada skapī montē SDI signālu atkārtotājus/pastiprinātājus un to barošanas 

blokus un veic nepieciešamos savienojumus. 

72. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana kāpņu telpā. 

72.1. IZPILDĪTĀJS kāpņu telpā uzstāda kabeļu šahtā demontēto komutācijas skapi (skat. 

tehniskās specifikācijas 71. punktu).  

72.2. IZPILDĪTĀJS demontē kāpņu telpā esošās pieslēguma kārbas un pārceļ tajā esošās 

iekārtas un kabeļu pieslēgumus uz uzstādīto komutācijas skapi, tajā skaitā: 

72.2.1. ~230V barošanas kabeļa pieslēgumu; 

72.2.2. esošos IP videokameru pieslēgumus; 

72.2.3. optikas kabeļa pieslēgumu;  

72.2.4. piegādāto komutatoru. 
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72.3. Visus kabeļus no esošajām un demontējamajām komutācijas kārbām līdz uzstādītajam 

komutācijas skapim iegulda kabeļu penālī. Kopējais kabeļu penāļa garums ir aptuveni  

3 metri. Kabeļu penāļa izmēri ir aptuveni (platums x augstums) 100 x 50 mm. Kabeļu 

penālim ir 1 gab. gala nosegvāks. 

72.4. Komutācijas skapī uz DIN sliedes uzstāda videokameru barošanas blokus. 

72.5. IZPILDĪTĀJS izvelk papildu 2 gab. iekštelpu Cat5e kabeļus ar kopējo garumu 

aptuveni 30m. No tiem 1 gab. kabelis jāizvelk no 2. stāva kāpņu telpas kāpņu laukuma 

līmeņa.  

72.6. Esošos un papildu izvilktos 2 gab. āra Cat5e kabeļus (skat. tehniskās specifikācijas  

68. punktā) un papildu izvilktos iekštelpu Cat5e kabeļus izšuj kabeļu plauktā. Kopējais 

izšujamo kabeļu skaits ir 9 gab.  

72.7. Demontēto videokameru vietās uzstāda 2 gab. piegādātās iekštelpu videokameras un 

1 gab. prožektoru. 

72.8. Pienākošo ~230V kabeli izšuj kontaktos uz DIN sliedes. Optikas kabeli izšuj optikas 

esošajā pieslēguma kasetē sapārotās LC ligzdās. Optiskais kabelis: 8 dzīslas, multimode 

50/125µm, 10GBase-SR (ISO/IEC 11801), OM3. 

73. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana drošības centrālē. 

73.1. IZPILDĪTĀJS izvelk papildu 11 gab. iekštelpu Cat5e kabeļus ar kopējo garumu 

aptuveni 450m un izšuj tos esošajos kabeļu plauktos. Kabeļus ievada telpā caur sienu virs 

piekārtajiem griestiem vai dubultgrīdu. 

73.2. Demontēto videokameru vietās uzstāda 12 gab. piegādātās iekštelpu videokameras un 

3 gab. prožektorus. 

73.3. IZPILDĪTĀJS uzstāda drošības centrālē esošajā skapī grozāmo videokameru 

komplektos esošos SDI videokameru enkoderus un veic nepieciešamo komutāciju to 

pieslēgšanai datortīkla komutatoriem.  

73.4. IZPILDĪTĀJS uzstāda drošības centrālē esošajā statnē grozāmo videokameru vadībai 

paredzētās RS485 pārsprieguma aizsardzības (surge protection) iekārtas un veic 

nepieciešamo komutāciju grozāmo videokameru pagriešanas mehānisma vadībai. 

74. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana komutāciju telpā. 

74.1. Telpā esošajā 19" statnē uzstāda Cat5e kabeļu plauktu. 

74.2. IZPILDĪTĀJS izvelk papildu 16 gab. iekštelpu Cat5e kabeļus ar kopējo garumu 

aptuveni 1100m. 

74.3. IZPILDĪTĀJS izšuj kabeļu plauktos jau esošos 2 gab. un papildu izvilktos 16 gab. 

Cat5e kabeļus. Papildu kabeļus uzvelk pa kabeļu šahtā un zemgrīdas telpā esošajām kabeļu 

trepēm. Kopējais izšujamo kabeļu skaits ir 18 gab. 

74.4. Demontēto videokameru vietās uzstāda 18 gab. piegādātās iekštelpu videokameras un 

4 gab. prožektorus. 

75. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana darba telpās. 

75.1. IZPILDĪTĀJS izvelk 9 gab. iekštelpu Cat5e kabeļus ar kopējo garumu aptuveni 700m 

pa zemgrīdas telpā esošajām kabeļu trepēm un izšuj norādītajā telpā jau esošajā kabeļu 

plauktā. 

75.2. Demontēto videokameru vietās uzstāda 9 gab. piegādātās iekštelpu videokameras un 

2 gab. prožektorus. 
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76. Infrastruktūras pilnveide un videokameru pieslēgšana liftu kabīnēs 

76.1. IZPILDĪTĀJS aprīko 2 (divas) lifta kabīnes;  

76.2. katrā lifta kabīnē uzstāda 2 (divas) stūra videokameras. Vienas videokameras 

pieslēgšanai izmanto demontētās videokameras esošo Cat5e pieslēguma kabeli, 

nepieciešamības gadījumā to pagarinot, bet otras videokameras pieslēgšanai katrā liftā izvelk 

papildu lokano kabeli (skat. tehniskās specifikācijas 43. punktu) no lifta kabīnes līdz lifta 

mašīntelpai. Kabeļus stiprina pie lifta vadības pievada kabeļiem. Lifta mašīntelpā uzstāda 

kārbu ar pārejas kontaktiem. No lifta mašīntelpas līdz iekārtu skapim tehniskajā telpā izvelk 

iekštelpu Cat5e kabeļus un izšuj Cat5e kabeļu plauktā (Cat5e kabeļu izvilkšana iekļauta 

infrastruktūras pilnveides pasākumos tehniskajā telpā (skat. tehniskās specifikācijas 

69. punktu)); 

76.3. darbi liftu šahtās jāveic par liftu darbību atbildīgo personu tiešā uzraudzībā. 

77. Videomonitoru uzstādīšana drošības centrālē. 

77.1. IZPILDĪTĀJS izgatavo, piegādā un uzstāda nosedzošu sienu (tālāk tekstā – siena). 

77.2. Siena ir videomonitoru statnes plauktus nosedzošas cieta materiāla plāksnes, kuras 

nosedz telpas daļu aiz monitoru malām. Sienu iemontē drošības centrālē esošajā monitoru 

statnē. 

77.3. Esošā monitoru statne ir 4 (četras) savienotas plauktu sekcijas. Malējās sekcijas ir 

nobīdītas nelielā leņķī attiecībā pret vidējām sekcijām. IZPILDĪTĀJS pārceļ esošos plauktus 

tādos līmeņos, kādi nepieciešami  sienas iemontēšanai. 

77.4. Sienas augšējās plāksnes, kuras nosedz videomonitoru augšējo rindu, noliektas nelielā 

vertikālā leņķī. Sienas plākšņu iespējamo aizpildījumu ar videomonitoriem skat. 6. attēlā. 

77.5. Videomonitorus montē tā, lai to ārējās malas ar vadības pogām atrodas sienas 

priekšpusē. 

77.6. Videomonitoru stiprināšanas konstrukciju nostiprina pie statnes balstiem un tai jābūt 

tādai, lai varētu izņemt/ielikt sienā katru monitoru atsevišķi, neizjaucot blakus, vai augstāk 

un zemāk esošo videomonitoru stiprinājumus. 

77.7. Videomonitoru stiprināšanas konstrukcijai jābūt ar brīvu pieeju videomonitoru 

ieeju/izeju ligzdām, ņemot vērā kabeļu spraudņu izmērus. 

77.8. Plāksnes, kuras nosedz 42" videomonitorus, ir bez nolieces. 

77.9. Labajā malējā sekcijā montē atsevišķu plāksni 2 gab. 24" videomonitoriem. 

Videomonitoru izvietojumu statnes sekcijās un plākšņu aptuvenās skices skat. 6. attēlā. 

 
6. attēls. Videomonitoru izvietojums statnes sekcijās un sienas plākšņu aptuvenās skices. 

77.10. Sienas plāksnes stiprina pie videostatnes sānu balstiem un plauktiem. 

77.11. Sienas plāksnēm jābūt pelēkā, matētā krāsā (materiālus, kuri jākrāso, krāso ar 

pulvertehnoloģijas metodi). Krāsas toni saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Plāksnes virsma nedrīkst 

veidot atspīdumus. Iespējamās sienas skices skat. 7. attēlā.  
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7. attēls. Nosedzošās sienas aptuvenās skices. 

77.12. Prasības sienas plākšņu materiālam: 

77.12.1. plāksnes veidotas no mehāniski izturīga un antistatiska materiāla;  

77.12.2. plāksnēm jāveido viendabīga līdzena virsma un tām jābūt pietiekami biezām un 

cietām, lai montāžas laikā un tālākas ekspluatācijas laikā telpas mitruma un temperatūras 

ietekmē neveidotu izliekumus; 

77.12.3. virsmu materiālam jābūt izturīgam pret mehānisku iedarbību un tīrīšanas 

līdzekļiem; 

77.12.4. visi izmantotie materiāli nedrīkst saturēt veselībai kaitīgas vielas, kuras apdraud 

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

materiālus, kas nav atļauti (sertificēti) Latvijas Republikā; 

77.12.5. pēc pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM pierādījums par 

materiālu izcelsmi un to atbilstību LR normatīvajiem aktiem.  

77.13. Pretendents piedāvājumā iesniedz piedāvātās sienas aprakstu, kurā aprakstīta sienas 

konstrukcija, stiprinājumi un savienojumi, materiāls un pārklājuma tehnoloģija.  

77.14. Precīzi videomonitoru statnes izmēri IZPILDĪTĀJAM būs pieejami pēc līguma 

noslēgšanas. 

77.15. Pirms sienas izgatavošanas uzsākšanas IZPILDĪTĀJS tās projektu saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJA pārstāvi, iesniedzot konstrukcijas skices, nepieciešamības gadījumā veicot 

PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādītos precizējumus. 

78. Videomonitoru uzstādīšana atsevišķās telpās. 

78.1. IZPILDĪTĀJS izvelk iekštelpu Cat5e kabeļus (kopā 4 kabeļi, katrs ar vidējo garumu 

~70m) no norādītajām telpām uz iekštelpu komutatoriem. 

78.2. IZPILDĪTĀJS uzstāda piegādātos 24" videomonitorus un pieslēdz PASŪTĪTĀJA 

datoriem ar piegādātajiem monitoru kabeļiem. 

VIII. VIDEOANALĪTIKA 

79. 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). 
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80. Videonanalītikai jābūt savietojamai ar  Latvijas Bankas rīcībā esošo video pārvaldības 

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

pārvaldības sistēmas programmatūra:  

80.1. uztver videokameras noraidītos trauksmes datus, ieraksta trauksmes notikumu attēlus 

un videoanalītikas metadatus; 

80.2. 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; 

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

80.4. trauksmes notikumu vizualizāciju un caurskati veic ar esošo video pārvaldības 

sistēmas klienta programmatūru Smart Client. 

81. Videoanalītikas prasības. 

81.1. Detekcijas funkcijas (vismaz): 

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

81.1.1.1. objekta mala, 

81.1.1.2. objekta nosacītais viduspunkts, 

81.1.1.3. viss objekts; 

81.1.2. vienas vai vairāku līniju šķērsošana noteiktos virzienos; 

81.1.3. papildu objektu parādīšanās noteiktā telpas apgabalā; 

81.1.4. objektu pazušana no noteikta telpas apgabala; 

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

81.1.6. attēlā iezīmēta kustības maršruta (route) pārkāpšana; 

81.1.7. objektu skaitīšana (counting). 

81.2. PASŪTĪTĀJAM pieejamas visas videoanalītikas funkcijas pēc izvēles. 

81.3. Videoanalītika uztur visas funkcijas videokameras attēlam esot standarta un koridora 

režīmā. 

81.4. Notikumu filtrēšana pēc: 

81.4.1. funkcijas iestāšanās laika; 

81.4.2. objekta izmēriem un izmēru attiecības; 

81.4.3. objekta kustības ātruma un virziena; 

81.4.4. objekta krāsas; 

81.4.5. objekta klasifikācijas (piemēram: cilvēks, automašīna). 

81.5. Trauksmes informācijas pārraide uz video pārvaldības sistēmu pēc: 

81.5.1. videokameras pozīcijas izmaiņām; 

81.5.2. videokameras objektīva maskēšanas; 

81.5.3. attēla fokusa zuduma; 

81.5.4. straujas gaismas līmeņa izmaiņām. 

81.6. Videoanalītikas programmēšanas funkcijas: 

81.6.1. intuitīvi programmējama ar lietotāja grafisko saskarni; 

81.6.2. izmēru kalibrēšana pa horizontāli un vertikāli, pēc videokameras uzstādīšanas 

augstuma un pēc attēlā redzamo objektu malu savstarpējo leņķu izmēriem. 

81.6.3. aktivizējama manuāli vai pēc kalendāra un pulksteņa laika (time shedule). 

Piemēram, firmas Bosch videoanalītika iekštelpu apstākļiem Essential Analytics versija 6.30 

vai augstāka, vai ekvivalenta. 
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82. Videoanalītika, kas paredzēta āra apstākļiem (skat. norādi attiecīgo videokameru 

tehniskajās prasībās) atbilst visām tehniskās specifikācijas 79.-81. punktā minētajām 

prasībām un papildu: 

82.1. ietver frontālu personas sejas detekcijas funkciju; 

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

neizraisot viltus trauksmes nostrādes; 

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

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

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

augstuma; 

82.5. ir palielināts detekcijas attālums, salīdzinot ar videoanalītiku, kas atbilst tehniskās 

specifikācijas 79.-81. punktā minētajām prasībām. 

Piemēram, firmas Bosch videoanalītika āra apstākļiem Intelligent Video Analytic (IVA) 

versija 6.30 vai augstāka, vai ekvivalenta. 

IX. IZPILDDOKUMENTĀCIJA 

83. Cat5e kabeļu kompleksie mērījumi.  

84. Optikas kabeļu kompleksie mērījumi (OTDR). 

85. Cat5e kabeļu izšūšanas shēma komutācijas paneļos. 

86. Optikas kabeļu izšūšanas shēma komutācijas paneļos. 

87. Savienojumu tabula no komutācijas paneļa ligzdām uz datortīkla komutatoru portiem. 

88. Prožektoru vadības detalizētas shēmas, atzīmējot visu montāžas vadu krāsas (vai 

numurus) un releju kontaktu numurus. 

89.  ~230V elektropieslēguma vietu tabula. 

X. IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME T1 (sk. līguma 2. pielikumu) 

Iekārtu piegāde, uzstādīšana un datu tīkla infrastruktūras papildināšana Latvijas Bankas ēkā 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. 

XI. LICENČU PIEGĀDES PAKALPOJUMS 

90. Videokameru pieslēguma licenču piegāde prasītajā apjomā esošajai video pārvaldības 

sistēmai Milestone XProtect Corporate (versija – 10.2a (2016 R3), vai jaunākā versija uz 

piegādes laiku (saskaņot ar PASŪTĪTĀJU)). 

91. IZPILDĪTĀJS nodrošina piegādāto licenču atbalsta pakalpojuma saņemšanu no firmas 

Milestone Systems saskaņā ar Milestone Care™ Plus nosacījumiem līdz 31.03.2019. 

92. Pretendentam piegādāto licenču atbalsta pakalpojuma saņemšanas apliecināšanai 

jāiesniedz firmas Milestone Systems pilnvarota pārstāvja vai oficiāla izplatītāja parakstīta 

vienošanās (agreement) par Latvijas Bankas rīcībā esošās programmatūras  

XProtect Corporate uzturēšanas pakalpojuma saņemšanu no firmas Milestone Systems 

saskaņā ar programmatūras uzturēšanas pakalpojuma Milestone Care™ Plus nosacījumiem. 

Apliecinājumā jābūt minētam pakalpojuma nosaukumam (Milestone Care™ Plus), 

programmatūras un tās aktuālās versijas nosaukumam, programmatūras licences kodam 

(SLC), pieslēgto iekārtu skaitam, vienošanās darbības laikam (līdz 2019. gada 31. martam). 

Apliecinājums ir atzīstams par spēkā esošu, ja minētā informācija pēc licenču faila 

atjaunošanas ir pieejama Latvijas Bankas rīcībā esošās programmatūras XProtect Corporate 

klienta vadības (Milestone XProtect Management Client) ekrāna izvēlnes licenču 

informācijas (Licence Information) sadaļā. 
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XII. IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME T2 (sk. līguma 2. pielikumu) 

Licenču piegāde un to uzturēšanas pakalpojums.  

  



59 

2. pielikums 

2017. gada ___. _________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/175 
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3. pielikums 

2017. gada ___. _________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/175 

Rīgā 2017. gada __. ________                                                                                    

KONFIDENCIALITĀTES VIENOŠANĀS 

Nr. LB-07/2017/175/  

Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāja 

Jāņa Blūma personā, kas rīkojas saskaņā ar BANKAS valdes 2014. gada 29. maija kārtības 

Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un starp BANKU un AS "G4S Latvia" 

__.__.2017. noslēgtā līguma Nr. LB-07/2017/175 "Par videosistēmas modernizāciju" (tālāk 

tekstā – LĪGUMS) 13.1.4. punktu, no vienas puses,  

AS "G4S Latvia" (tālāk tekstā – SABIEDRĪBA) tās __________________ ___________ 

_____________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, 

no otras puses, un  

__________ _____________ (vārds, uzvārds), p.k. ______ - ________ (personas kods) 

(tālāk tekstā – PERSONA), no trešās puses (visas kopā tālāk tekstā – PUSES; katra atsevišķi 

tālāk tekstā arī – PUSE),  

noslēdz šādu LĪGUMA 9.4. punktā paredzēto konfidencialitātes vienošanos (tālāk tekstā – 

VIENOŠANĀS). 

1. VIENOŠANĀS nosaka PUŠU atbildību un noteikumus attiecībā uz PERSONAI 

izsniedzamās konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā veidā 

fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir tieši vai netieši saistīta ar BANKAS 

ēku un teritoriju Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – ĒKA), ĒKĀ uzstādītajām (vai uzstādīt 

plānotajām) sistēmām vai BANKAS darbību (tālāk tekstā kopā – konfidenciāla informācija). 

Konfidenciāla informācija ietver, bet nav ierobežota ar ĒKĀ uzstādīto (vai uzstādāmo) 

iekārtu un datu tīkla infrastruktūras izvietojuma un slēguma shēmām, ĒKAS telpu plāniem 

u.c. ĒKAS tehnisko dokumentāciju. 

3. BANKA atļauj, SABIEDRĪBA izsniedz un PERSONA apņemas iegūt un izmantot 

konfidenciālo informāciju vienīgi tādā apjomā un tādām darbībām, kas objektīvi ir 

nepieciešamas PERSONA uzticēto pienākumu (sk. VIENOŠANĀS 4. punktu) veikšanai un 

ir nepieciešamas LĪGUMĀ paredzēto SABIEDRĪBAS saistību izpildei. SABIEDRĪBA 

drīkst izsniegt PERSONAI konfidenciālo informāciju tikai pēc šīs VIENOŠANĀS spēkā 

stāšanās. 

4. PERSONA apņemas izmantot konfidenciālo informāciju tikai šādu PERSONAI uzticēto 

pienākumu veikšanai – _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(uzticēto pienākumu īss apraksts un tiesiskais pamats, t.sk., tiesisko attiecību veids 

(piemēram, uzņēmuma vai darba līgums), uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr. un amata 

nosaukums, kura ietvaros PERSONA veic attiecīgos pienākumus). 
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5. PERSONA apņemas neizpaust vai kā citādi nedarīt pieejamu konfidenciālo informāciju 

citām personām, t.sk. citiem SABIEDRĪBAS vai BANKAS darbiniekiem, izņemot 

gadījumus, kad to pieprasa SABIEDRĪBA. 

6. PERSONA apņemas neveikt filmēšanu vai fotofiksāciju ĒKU iekštelpās un teritorijā, kā 

arī ievērot citus BANKAS norādījumus saistībā ar konfidenciālās informācijas pārvaldību. 

7. PERSONA apņemas pēc VIENOŠANĀS 4. punktā minēto pienākumu izpildes 

nekavējoties atdot SABIEDRĪBAI vai iznīcināt jebkādu PERSONAS rīcībā esošo rakstiskā, 

digitālā vai jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo informāciju, t.sk. tās pavairotās 

kopijas, attiecīgo iznīcināšanas faktu SABIEDRĪBAI apliecinot rakstiski. Konfidenciālā 

informācija iznīcināma tā, lai zustu iespēja no attiecīgā informācijas nesēja konfidenciālo 

informāciju iegūt vai atjaunot. PERSONAI nav pienākums iznīcināt to konfidenciālo 

informāciju, kuras saglabāšana ir jānodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

8. PERSONA apņemas pēc BANKAS vai SABIEDRĪBAS pieprasījuma saņemšanas 

nekavējoties atdot BANKAI vai SABIEDRĪBAI, vai iznīcināt jebkādu PERSONAS rīcībā 

esošo rakstiskā, digitālā vai jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo informāciju, 

t.sk. tās pavairotās kopijas, attiecīgo iznīcināšanas faktu apliecinot rakstiski. 

9.  SABIEDRĪBA apņemas atlīdzināt jebkādus izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar 

BANKAI radītu kaitējumu un zaudējumiem, ko izraisījis tas, ka PERSONA nav ievērojusi 

šajā VIENOŠANĀS paredzētos noteikumus. PERSONA ir tieši atbildīga SABIEDRĪBAI 

par šajā punktā minētajiem BANKAI radītajiem kaitējumiem un zaudējumiem. 

10. PERSONA nekavējoties informē BANKU (tālr. 67022489, e-pasta adrese 

Romualds.Namnieks@bank.lv) par jebkuru gadījumu, kad saskaņā ar PERSONAS rīcībā 

esošo informāciju SABIEDRĪBA, tās darbinieks, pieaicinātais eksperts, pilnvarotais 

pārstāvis, apakšuzņēmējs vai tā darbinieks iespējams nav ievērojis LĪGUMĀ paredzētos 

konfidenciālās informācijas pārvaldības noteikumus. 

11. VIENOŠANĀS stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas visas trīs PUSES, un paliek spēkā 

neierobežotu laiku. LĪGUMA izbeigšana neietekmē VIENOŠANĀS spēkā esamību. 

12. Jebkura pretenzija un strīds PUŠU starpā risināms savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

nesaskaņas nav šādi atrisināmas, tās tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

13. VIENOŠANĀS grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par VIENOŠANĀS 

neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad to parakstījušas visas trīs PUSES. 

14. VIENOŠANĀS sagatavota uz 3 (trim) lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie BANKAS, otrs – pie SABIEDRĪBAS, bet trešais  pie PERSONAS.  

15. PUŠU REKVIZĪTI 

15.1. BANKA – 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. 

15.2. SABIEDRĪBA – akciju sabiedrība "G4S Latvia" Stigu ielā 10, Rīgā, LV-1021, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103058465 un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
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reģistrā ar Nr. LV40103058465. Norēķinu konts AS "Swedbank" Nr. LV87 HABA 0001 

4080 3601 1, BIC HABALV22. 

15.3. PERSONA – ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese).  

 

BANKA 

 

 

 

__________________ 

J. Blūms  

 

2017. gada ___ . ________ 

SABIEDRĪBA 

 

 

 

__________________  

__. _______  

 

2017. gada ___ . ________ 

PERSONA 

 

 

 

__________________  

___. ________  

 

2017. gada ___ . _______ 

 


