
Rīga 2017. gada ___ . __________  

 

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2017/398 

 

Par interneta pieslēguma nodrošināšanu 
Iepirkums LB/2017/49 

 

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

Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības 

Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas puses, un sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Lattelecom" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās Valsts un pašvaldību 

klientu daļas direktora Ivara Dzalbes personā, kas darbojas saskaņā ar 2017. gada 1. janvārī 

izdotu pilnvaru Nr. 28-7/4, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk 

tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJAM interneta 

pieslēgumu #2 (tālāk tekstā – PAKALPOJUMS) saskaņā ar iepirkuma LB/2017/49 nolikumu, 

tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkuma 

priekšmeta 2. daļā (LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

2.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA fiziskajai 

personai pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

2.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu, paziņojot 

par to PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 2.2. 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 PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā. 

2.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 2.1. vai 2.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar LĪGUMA 2.4. punktu IZPILDĪTĀJA fiziskā persona var pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā neielaist vai no tās izraidīt. 

2.6. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 
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2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms LĪGUMA izpildes uzsākšanas PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

un visā laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir [..]. 

3. PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS UZSĀKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS ierīko interneta pieslēgumu līdz 2017. gada 1. decembrim. 

3.2. Pēc interneta pieslēguma ierīkošanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu interneta pieslēguma nodošanas un pieņemšanas aktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc interneta pieslēguma nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda interneta pieslēguma atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem. Ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc interneta pieslēguma nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt interneta pieslēguma ierīkošanu. 

3.4. PAKALPOJUMA nodrošināšanas uzsākšanas diena ir diena, kad abpusēji parakstīts 

interneta pieslēguma nodošanas un pieņemšanas akts, bet ne ātrāk kā 2017. gada 1. decembrī. 

4. PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU nodrošina 3 (trīs) gadus no PAKALPOJUMA 

nodrošināšanas uzsākšanas dienas. 

4.2. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieeju PASŪTĪTĀJA telpās uzstādītajai 

IZPILDĪTĀJA aparatūrai, kura nepieciešama PAKALPOJUMA nodrošināšanai, darbadienās 

no plkst. 8:30 līdz 17:30. 

4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē interneta pieslēguma bojājumu vai tā neatbilstību LĪGUMA 

nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu uz e-pasta adresi: [..]. 

4.4. IZPILDĪTĀJS novērš bojājumu 4 (četru) stundu laikā pēc LĪGUMA 4.3. punktā minētā 

paziņojuma saņemšanas. 

4.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka interneta pieslēguma kopējais dīkstāves laiks kalendārā 

mēneša laikā nepārsniedz 6 (sešas) stundas un kalendārā gada laikā nepārsniedz 48 (četrdesmit 

astoņas) stundas, ieskaitot bojājumu novēršanu, t.sk. bojātās aparatūras nomaiņu. Par 

pieslēguma nepieejamības laiku neuzskata laiku, kad pieslēgums nav izmantojams 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ vai tiek veikti PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA plānotie darbi, par 

kuriem tie iepriekš rakstiski vienojušies. 

4.6. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJA pārstāvjiem LĪGUMA izpildei 

nepieciešamo piekļuvi PASŪTĪTĀJA objektiem, kuros izveidots interneta pieslēgums, vai 

nesniedz LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju, tad LĪGUMA 4.4. un 4.5. punktā 

minētie termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika periodam, kādā PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis 

piekļuvi vai informāciju. 
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4.7. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS veic izmaiņas atļauto IP adrešu filtrā un 

aizsargājamo servisu tabulā ne ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc attiecīga pieprasījuma 

saņemšanas. 

5. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. LĪGUMA summa ir 20,908.80 EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 

80 centi), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA izpildi 17,280.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši divi simti 

astoņdesmit euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 3,628.80 EUR (trīs tūkstoši seši simti 

divdesmit astoņi euro un 80 centi). 

5.2. Mēneša maksa par PAKALPOJUMA nodrošināšanu ir 580.80 EUR (pieci simti 

astoņdesmit euro un 80 centi), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA izpildi 480.00 EUR (četri simti 

astoņdesmit euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 100,80 EUR (viens simts euro un 

80 centi). 

5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegto 

PAKALPOJUMU 10 (desmit) darbadienu laikā pēc LĪGUMA noteikumiem atbilstoša rēķina 

saņemšanas, bet ne ātrāk kā kārtējā mēneša 10. datumā. 

5.4. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM šajā LĪGUMA punktā 

minēto rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi: [..]. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek 

uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā 

norādīto e-pasta adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. PUSE atlīdzina otrai PUSEI visus PUSES vainas dēļ nodarītos zaudējumus. 

6.2. Ja PUSĒM rodas domstarpības par nodarīto zaudējumu apmēru, PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā 

PUSE. 

6.3. Par LĪGUMA 3.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas 

par katru kavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas.  

6.4. Par katru reizi, kad IZPILDĪTĀJS pieļāvis LĪGUMA 4.4. vai 4.7. noteiktā termiņa 

nokavējumu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.01% (vienas simtdaļas 

procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru kavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas. 

6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem IZPILDĪTĀJAM, vai arī 

IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina 

saņemšanas dienas. 

6.6. Par LĪGUMA 5.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

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

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu 

laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 
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6.7. Ja nokavēta kādas LĪGUMĀ noteiktas saistības izpilde, kuras termiņš ir noteikts stundās, 

līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc LĪGUMĀ noteiktās saistības 

izpildes termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. Ja nokavēta kāds LĪGUMĀ noteiktas 

saistības izpilde, kuras termiņš noteikts dienās, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas 

nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, 

kurā saistība izpildīta. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. 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).  

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

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

atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 

7.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

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

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

dokumentu. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus.  

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

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

citādi. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārsniedz LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 

48 (četrdesmit astoņām) stundām; 

9.1.3. ja IZPILDĪTĀJS vismaz 2 (divas) reizes nav izpildījis kādu no LĪGUMĀ vai tā pielikumā 

noteiktajām saistībām, un PASŪTĪTĀJS par to ir nosūtījis rakstisku pretenziju; 

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

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 9.1.1., 9.1.2. vai 

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

vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas. 
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9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

9.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 9.3. punktu pirmo 

2 (divu) gadu laikā pēc PAKALPOJUMA nodrošināšanas uzsākšanas dienas, PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā attiecīgi no 

PAKALPOJUMA kopējās atlikušās abonēšanas maksas kopsummas (bez PVN) līdz LĪGUMA 

termiņa beigām. 

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

PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju 

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

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

10.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai 

LĪGUMA saistību izpildei. 

11.2. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.3. LĪGUMA 3.3. punktā minētās darbības PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs veikt [..]. 

11.4. LĪGUMA 4.3. punktā minētās darbības PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgi veikt [..]. 

11.5. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

11.6. LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām, t.sk., tā 1. pielikums uz 

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

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X. 
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12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Lattelecom", Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011, Latvija, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003052786 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV 40003052786. Norēķinu konts AS "Swedbank" Nr. [..], BIC HABA LV22. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________ _______________ 

/R. Jakovļevs/ /I. Dzalbe/ 

2017. gada ___. ____________ 2017. gada ___. ____________ 
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LĪGUMA Nr. LB–07/2017/398 

1. PIELIKUMS 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. IZPILDĪTĀJS nodrošina interneta pieslēgumu, izmantojot optisko kabeļu infrastruktūru un 

Ethernet tehnoloģiju. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM iespēju tieši pieslēgties savai 

aparatūrai (pieslēguma veids: 1000Base–LX; ja IZPILDĪTĀJS izvieto savu aparatūru 

PASŪTĪTĀJA telpās, tad iespējams arī 1000Base-T). 

2. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodrošina IPv4 un IPv6 trafika maršrutēšanu, izmantojot 

BGP protokolu ar šādu funkcionalitāti: 

2.1. katram fiziskajam pieslēgumam viena BGP sesija, ar kuru piegādā visus IPv4 interneta 

prefiksus; 

2.2. katram fiziskajam pieslēgumam viena BGP sesija, ar kuru piegādā visus IPv6 interneta 

prefiksus; 

2.3. definētas BGP kopienas (community), ar kuru palīdzību ir iespējams pieprasīt 

IZPILDĪTĀJA BGP kaimiņam novirzīt kādu prefiksu citur, piemēram uz NULL, servisa 

atteices uzbrukuma (DDoS) gadījumā; 

2.4. BGP sesijas izmanto IZPILDĪTĀJA apakštīklus ar garumu /30 IPv4 protokolam un ar 

garumu /64 IPv6 protokolam; 

2.5. BGP sesijas izmanto MD5 autentifikāciju. 

3. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodrošina pieeju Looking glass vai ekvivalentam servisam, 

kur var apskatīt BGP kaimiņu informāciju par prefiksiem un veikt izsekošanu (traceroute) līdz 

norādītai IP adresei. 

4. IZPILDĪTĀJS atļauj e-pasta retranslāciju (relay) no PASŪTĪTĀJA uzrādītajām IP adresēm. 

5. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS 2 (divu) stundu laikā nodrošina ārējo 

pieslēgumu ierobežošanu PASŪTĪTĀJA IP adresēm, izmantojot PASŪTĪTĀJA norādītos 

"baltos" sarakstus. 

6. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodrošina tiešsaistē pieejamu interneta izmantošanas 

statistiku, kas atspoguļo 1 (vienas) dienas 5 (piecu) minūšu vidējos, 1 (vienas) nedēļas 

30 (trīsdesmit) minūšu vidējos un pēdējo 6 (sešu) mēnešu 1 (vienas) dienas vidējos datus. 

7. IZPILDĪTĀJS ir reģistrēts RIPE ar LIR statusu. 

8. IZPILDĪTĀJS nodrošina pieslēguma izmantošanas iespēju visu diennakti 7 (septiņas) dienas 

nedēļā. 

9. IZPILDĪTĀJS nodrošina 24 (divdesmit četras) stundas dienā un 7 (septiņas) dienas nedēļā 

sazvanāmu (neizmantojot paaugstinātas maksas tālruņa numuru) klienta atbalsta servisu ar 

e-pasta adresi. Saziņas valoda – latviešu. 

10. LĪGUMA darbības laikā IZPILDĪTĀJS izvieto pieslēguma darbībai nepieciešamo 

aparatūru PASŪTĪTĀJA telpās. Izvietotā aparatūra tiek atdota IZPILDĪTĀJAM pēc LĪGUMA 

darbības beigām. 
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11. IZPILDĪTĀJS visas ar pieslēguma ierīkošanu un izmantošanu, t.sk. aparatūras, datu 

pārraides līniju, u.c. saistītās izmaksas ietver fiksētā mēneša abonēšanas maksā, neparedzot 

atsevišķu ierīkošanas maksu. IZPILDĪTĀJS iesniedz apliecinājumu par pietiekamu 

IZPILDĪTĀJA izmantotās aparatūras, Latvijas un starptautiskā interneta pieslēgumu veiktspēju 

piedāvātajā pieslēguma risinājumā. 

12. Porta ātrums  ir 1 Gbit/s ar 950 Mbit/s garantētu Latvijas un starptautiskā interneta datu 

plūsmu vienlaicīgai datu sūtīšanai un saņemšanai (full duplex) bez dalījuma un 

ierobežojumiem. 

13. Interneta pieslēguma adrese ir Rīgā, Bezdelīgu ielā 3. 

14. Autonomai sistēmai, kas reģistrēta IZPILDĪTĀJAM un kuru IZPILDĪTĀJS izmanto 

interneta pieslēguma nodrošināšanā, ir tieši IPv4 un IPv6 savienojumi ar vismaz vienu globālo 

Tier1 vai vismaz diviem Tier2 IP tranzīta pakalpojumu sniedzējiem. 

15. Bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas IZPILDĪTĀJS neveic nekādu PASŪTĪTĀJA trafika 

filtrēšanu, t.sk. nepielieto PASŪTĪTĀJA trafikam nekādus caurspīdīgus starpniekserverus 

(transparent proxy). 

16. IZPILDĪTĀJAM ir vismaz viens pietiekamas jaudas savienojums ar Latvijas interneta 

apmaiņas punktu. 
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LĪGUMA Nr. LB–07/2017/398 

2. PIELIKUMS 

PAKALPOJUMA CENA 

 

Pozīcijas nosaukums 

Vienības cena 

(euro 

bez PVN) 

Mēnešu 

skaits 

Kopējā cena 

(euro 

bez PVN) 

PAKALPOJUMA nodrošināšana mēnesī 480.00 36 17,280.00 

21% PVN (euro): 3,628.80 

Kopā (euro ar PVN):  20,908.80 

 

 

 


