
Līgums Nr.___________ 

Pieslēguma punktu izveidošana, pārvietošana un pieslēgšana esošajam korporatīvā datu un 

balss pārraides tīklam  

(TM 2013/29) 

Rīgā                       2013. gada ___________________ 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045), tās __________ 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 243 

„Tieslietu ministrijas nolikums”, un 

 

Datu valsts inspekcija (reģistrācijas Nr. 90001037264), tās __________ personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 408 „Datu valsts 

inspekcijas nolikums”,  

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000027165), tās __________ personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 827 „Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes nolikums”, 

 

Juridiskās palīdzības administrācija (reģistrācijas Nr. 90002069765), tās __________personā, 

kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 869 

„Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums”, 

 

Patentu valde (reģistrācijas Nr. 90000042944), tās __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumiem Nr. 952 „Patentu valdes nolikums”, 

 

Tiesu administrācija (reģistrācijas Nr. 90001672316), tās __________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 720 „Tiesu 

administrācijas nolikums”,  

Uzņēmumu reģistrs (reģistrācijas Nr. 90000270634), tā __________ personā, kura rīkojas 

saskaņā ar __________, 

 

Maksātnespējas administrācija (reģistrācijas Nr. 90001287943), tās __________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar __________, 

 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs (reģistrācijas Nr. 90000355941), tā __________ personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 14. septembra noteikumiem Nr. 793 „Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja nolikums”, 

 

Valsts valodas centrs (reģistrācijas Nr. 90000463460), tā __________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar __________, 

 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (reģistrācijas Nr. 90001870675), tās __________ 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumiem Nr. 614 

„Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums”,  

 

Valsts zemes dienests (reģistrācijas Nr. 90000030432), tā __________personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 971 „Valsts zemes 

dienesta nolikums”,  
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Valsts probācijas dienests (reģistrācijas Nr. 90001625082), tā __________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1010 „Valsts probācijas 

dienesta nolikums”,  

 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra” (reģistrācijas Nr. 40003334410), tās 

__________ personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem,  

 

(turpmāk visi kopā – Saņēmēji, katrs atsevišķi – Saņēmējs), no vienas puses, un 

SIA „Citrus Solutions” (reģistrācijas Nr. 50003752271), tās __________ personā, kura rīkojas, 

pamatojoties uz __________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk kopā saukti – Puses, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu un 67. panta pirmo daļu, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

Saņēmēji uzdod un Izpildītājs apņemas veikt pieslēguma punktu izveidošanu, pārvietošanu un 

pieslēgšanu esošajam korporatīvā datu un balss pārraides tīklam (turpmāk viss kopā – 

Pakalpojumi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums). 

2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumu noslēdz līdz 2015. gada 30. augustam, nepārsniedzot Līguma kopējo summu 

24 196.50 Ls (divdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati un 50 santīmi), tajā 

skaitā normatīvajos aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN).  

2.2. Pakalpojumu izmaksas norādītas Līguma 3. pielikumā, izmaksās ir iekļauti visi izdevumi, kas 

saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā nodokļi u.c. izmaksas. Līguma 3. pielikumā 

noteiktās izmaksas Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas. 

2.3. Attiecīgais Saņēmējs samaksu par Pakalpojumiem veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

noteiktas formas attiecīgā nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 2. pielikums) abpusējas 

parakstīšanas saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja bankas 

kontu. 

3. Pakalpojumu sniegšanas kārtība 

3.1. Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis (Līguma 9.2. punkts) piesaka Pakalpojumus pēc 

nepieciešamības, elektroniski nosūtot Izpildītājam pieteikumu uz e-pasta adresi: __________. 

3.2. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no Saņēmēju pilnvarotā pārstāvja pieteikuma 

saņemšanas brīža elektroniski paziņo Saņēmēju pilnvarotajam pārstāvim termiņu, līdz kuram 

tiks iesniegta Pakalpojumu tāme. Šis termiņš nevar būt ilgāks par 25 (divdesmit piecām) 

darba dienām. 

3.3. Izpildītājs elektroniski iesniedz Saņēmēju pilnvarotajam pārstāvim saskaņošanai Pakalpojumu 

tāmi līdz Līguma 3.2. punktā noteiktajam termiņam. 

3.4. Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis elektroniski nosūta Izpildītāja iesniegto Pakalpojumu tāmi 

saskaņošanai attiecīgajam Saņēmējam. Attiecīgais Saņēmējs elektroniski apstiprina vai 

noraida Izpildītāja izstrādāto Pakalpojumu tāmi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

dienas, kad Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis elektroniski iesūtījis Pakalpojumu tāmi 

saskaņošanai. 

3.5. Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

Saņēmēja Pakalpojumu tāmes elektroniskā apstiprinājuma vai noraidījuma saņemšanas 

nosūta Izpildītājam elektroniski Pakalpojumu tāmes apstiprinājumu vai noraidījumu. 

3.6. Izpildītājs sniedz apstiprinātos Pakalpojumus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā no dienas, kad Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis elektroniski apstiprinājis Izpildītāja 

iesniegto Pakalpojumu tāmi. 
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3.7. Izpildītājs pēc pieteikto Pakalpojumu sniegšanas iesniedz attiecīgajam Saņēmējam sagatavotu 

un no savas puses parakstītu noteiktas formas nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 

2. pielikums) un rēķinu. 

3.8. Attiecīgais Saņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā nodošanas un pieņemšanas 

akta un rēķina saņemšanas veic Pakalpojumu pārbaudi. Ja attiecīgais Saņēmējs konstatē, ka 

Pakalpojumi nav sniegti atbilstoši Līguma noteikumiem vai pieteikumam, attiecīgais 

Saņēmējs sagatavo un iesniedz Izpildītājam aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un 

nepilnības (turpmāk – Trūkumu akts). Attiecīgais Saņēmējs un Izpildītājs vienojas par 

termiņu (termiņš nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Trūkumu akta 

sagatavošanas dienas), kādā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Trūkumu aktā minētos 

trūkumus un nepilnības. 

3.9. Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem un pieteikumam attiecīgais Saņēmējs 

un Izpildītājs apliecina ar nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru attiecīgais Saņēmējs 

apstiprina ar parakstu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā un rēķina saņemšanas dienas, vai, ja 

Pakalpojumu pārbaudes laikā attiecīgais Saņēmējs ir sagatavojis Trūkumu aktu, – 5 (piecu) 

darba dienu laikā no Trūkumu aktā norādīto trūkumu un nepilnību novēršanas.  

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. ievērot Līguma noteikumus; 

4.1.2. ievērot attiecīgā Saņēmēja un/vai Saņēmēju pilnvarotā pārstāvja norādījumus; 

4.1.3. neizpaust informāciju trešajām personām, kas tam Līguma darbības laikā tieši vai netieši 

kļūst zināma par Saņēmējiem vai to darbiniekiem; 

4.1.4. ne retāk kā reizi ceturksnī iesniegt Saņēmēju pilnvarotajam pārstāvim informāciju par 

Līguma kopējās summas izlietojumu. 

4.2. Attiecīgais Saņēmējs apņemas samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā 

ar Līguma 2. nodaļas noteikumiem. 

4.3. Saņēmējiem Līguma darbības laikā ir tiesības nepieteikt visu Līguma 3. pielikumā norādīto 

Pakalpojumu paredzamo apjomu. 

5. Pušu atbildība 

5.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus noteiktajos termiņos (tajā skaitā termiņos, par kādiem 

attiecīgais Saņēmējs un Izpildītājs ir vienojušies pēc Trūkumu akta sagatavošanas), Izpildītājs 

pēc attiecīgā Saņēmēja pieprasījuma maksā attiecīgajam Saņēmējam līgumsodu 5% (pieci 

procenti) apmērā no pieteikuma kopējās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne 

vairāk kā 2% (divi procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās summas. 

5.2. Ja attiecīgais Saņēmējs nesamaksā Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem Līguma 

2. nodaļā paredzētajā termiņā, attiecīgais Saņēmējs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā 

Izpildītājam līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma par katru 

nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 2% (divi procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās 

summas. 

5.3. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes pilnā 

apjomā. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas 

nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja 

paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus apstākļus: karš, nemieri, 

sabotāža, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un citi tamlīdzīgi 

apstākļi. 
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6.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā 

par to paziņo otrai Pusei. 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8. Līguma darbības laiks 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

8.3. Saņēmējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa (attiecībā uz kādu no 

Saņēmējiem vai attiecībā uz visiem Saņēmējiem), paziņojot par to Izpildītājam vismaz 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Saņēmēji ir atbrīvoti no jebkādām 

izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām. 

8.4. Ja Līguma 6. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, jebkurai Pusei ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 

9. Noslēguma noteikumi 

9.1. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski 

un tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2. Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis ir __________, tālrunis __________, fakss __________, e-

 pasts: __________. 

9.3. Saņēmēju pilnvarotais pārstāvis:  

9.3.1. elektroniski piesaka Pakalpojumus; 

9.3.2. risina organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

9.4. Attiecīgais Saņēmējs un Izpildītājs: 

9.4.1. organizē un saskaņo Pakalpojumu nodošanu un pieņemšanu; 

9.4.2. paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu. 

9.5. Pusēm ir pienākums informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru 

līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī Saņēmējiem ir 

pienākums informēt Izpildītāju par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteikto Saņēmēju 

pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas 

atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei. 

9.6. Līgums sagatavots uz 11 (vienpadsmit) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā 

specifikācija”, 2. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta paraugs”, 3. pielikums 

„Pakalpojumu izmaksas”, kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas, 15 (piecpadsmit) 

eksemplāros, no kuriem viens ir Izpildītājam, bet pārējie – Saņēmējiem. 

 

 

 

10. Pušu rekvizīti 
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Saņēmēji     Izpildītājs 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģistrācijas Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.   

______________________________________ 

 

Datu valsts inspekcija 

Reģistrācijas Nr. 90001037264 

Blaumaņa iela 11/13 – 15, Rīga, LV-1011 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

___________________________ 

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde  
Reģistrācijas Nr. 90000027165 

Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

___________________________ 

 

Juridiskās palīdzības administrācija 

Reģistrācijas Nr. 90002069765 

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050 

Valsts kase 

Kods: Konta Nr.  

 

______________________________________ 

 

Patentu valde  
Reģistrācijas Nr. 90000042944 

Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

______________________________________ 
 

Tiesu administrācija  

Reģistrācijas Nr. 90001672316 

Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004 

Valsts kase 

Kods:  

 

SIA „Citrus Solutions” 
Reģistrācijas Nr. 50003752271 

Tālr.  

Fakss  

Kods:  

Konta Nr.  

 

_____________________________________ 
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Konta Nr.  

 

___________________________________ 

 

Uzņēmumu reģistrs 

Reģistrācijas Nr. 90000270634 

Pērses iela 2, Rīga, LV-1011 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

______________________________________ 

 

Maksātnespējas administrācija 

Reģistrācijas Nr. 90001287943 

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050 

Valsts kase 

Kods: Konta Nr.  

 

______________________________________ 

 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs 

Reģistrācijas Nr. 90000355941 

Upes iela 1a, Rīga, LV-1013 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

______________________________________ 

 

Valsts valodas centrs 

Reģistrācijas Nr. 90000463460 

K.Valdemāra iela 37, Rīga, LV-1010 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

______________________________________ 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda  

administrācija 

Reģistrācijas Nr. 90001870675 

Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV-1010 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr.  

 

______________________________________ 

 

Valsts zemes dienests  

Reģistrācijas Nr. 90000030432 

11. novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050 

Valsts kase 
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Kods:  

Konta Nr.  

 

______________________________________ 

 

Valsts probācijas dienests 

Reģistrācijas Nr. 90001625082 

Dzirnavu iela 91, Rīga LV-1011 

Valsts kase 

Kods:  

Konta Nr. 

 

______________________________________ 

 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu  

aģentūra” 

Reģistrācijas Nr. 40003334410 

Baldones iela 1B, LV-1007, Rīga 

Kods:  

Konta Nr. 

 

______________________________________ 
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1. pielikums 

2013. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

”Pieslēguma punktu izveidošana, 

pārvietošana un pieslēgšana esošajam  

korporatīvā datu un balss pārraides 

tīklam” 

 
 

Tehniskā specifikācija 

Izpildītājam, veicot pieslēguma punktu izveidošanu, pārvietošanu un pieslēgšanu esošajam 

korporatīvā datu un balss pārraides tīklam, ir jāsaglabā esošie korporatīvā datu un balss pārraides 

tīkla funkcionalitātes parametri. Esošo korporatīvā datu un balss pārraides tīklu uztur SIA 

„Lattelecom”. 

Pakalpojumi paplašinātā nozīmē ietver arī: vājstrāvu vai datoru tīkla strukturēto kabeļu sistēmas 

izbūves darbus, vai vājstrāvu sistēmas projektēšanas darbus, vai jaunu piekļuves mezglu 

izveidošanu vai esošu paplašināšanu, vai gala iekārtu piegādi, vai gala iekārtu pārvietošanu, vai 

gala iekārtu konfigurēšanu u.c. darbu nodrošināšanu. 

Pakalpojumu izmaksās (Līguma 3. pielikums) ir norādītas paredzamās vienības Pakalpojumu 

sniegšanai. 

Pakalpojumu veikšanai izmantojamās metodes, izejmateriālus un gala iekārtas nodrošina 

Izpildītājs. 

Jauna pieslēguma punkta izveidošanā izmantotās gala iekārtas pieder Izpildītājam. Izpildītājs bez 

attiecīgā Saņēmēja atļaujas nedrīkst Pakalpojumu sniegšanā izmantotās gala iekārtas demontēt. 

Izpildītājs nodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņu sniegtajiem 

Pakalpojumiem pēc attiecīgā nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas. 

 

Izpildītājs attiecīgos Pakalpojumus sniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

saskaņojuma saņemšanas no Saņēmēja pilnvarotā pārstāvja. 

 

Pakalpojumi jāsniedz visā Latvijas teritorijā. 
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2. pielikums 

2013. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

”Pieslēguma punktu izveidošana, 

pārvietošana un pieslēgšana esošajam  

korporatīvā datu un balss pārraides 

tīklam” 

 

Nodošanas un pieņemšanas akta paraugs 
 

Nodošanas un pieņemšanas akts 

 

Rīgā   20__. gada____. _______________ 

 

______________________ (turpmāk – Saņēmējs) tā/tās ___________________ personā, kurš/-a 

rīkojas, pamatojoties uz 2013. gada ____. _______________ līguma Nr. ______________ 

„Pieslēguma punktu izveidošana, pārvietošana un pieslēgšana esošajam korporatīvā datu un balss 

pārraides tīklam” (TM 2013/29) (turpmāk – Līgums) 9.4.2. apakšpunktu, no vienas puses, un 

 

SIA „Citrus Solutions” (turpmāk –Izpildītājs) tās __________ personā, kura rīkojas, pamatojoties 

uz __________, no otras puses, sastāda šādu aktu: 

 

1. Izpildītājs nodod un Saņēmējs pieņem saskaņā ar Līguma noteikumiem sniegtos 

Pakalpojumus:____________________________.  

 2. Izpildītājs atbilstoši Līguma 3.7. punktam iesniedzis Saņēmējam rēķinu. 

3. Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem, Līgumā 

noteiktajā termiņā un labā kvalitātē. 

4. Atbilstoši Līguma 2.3. punktam Saņēmējs apņemas samaksāt Izpildītājam rēķinā 

norādīto summu Ls ___________ (_____________________________________ lati un 

________ santīmi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas. 

5. Šis akts sagatavots 2 (divos) eksemplāros, Saņēmējam un Izpildītājam pa vienam 

eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

Saņēmējs 

 

 

____________________________ 

 

Izpildītājs 

 

 

____________________________ 
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3. pielikums 

2013. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

”Pieslēguma punktu izveidošana, 

pārvietošana un pieslēgšana esošajam  

korporatīvā datu un balss pārraides 

tīklam” 

 

Pakalpojumu izmaksas 

 

Nr. 

p.k. 

Vienības  

Pakalpojumu sniegšanai 

Mērvi

enība 

Vienas 

vienības 

izmaksas, Ls 

ar PVN 

Paredzamais 

apjoms
1
 

1. 
Komutācijas panelis 19" 12 SC duplex, 

optika 
kompl. 32,09 7 

2. Adapteris MM SC duplex gab. 0,79 7 

3. Adapteris SM SC duplex gab. 0,86 7 

4. Pigtails MM SC 2m gab. 0,90 10 

5. Pigtails SM SC 2m gab. 1,03 10 

6. 
Komutācijas panelis 19" 24porti UTP 

Cat5e 
gab. 54,30 4 

7. Kabeļu horizontālais organizētājs gab. 4,28 4 

8. 220V barošanas panelis 6 vietām gab. 11,19 10 

9. Zemējuma kopne gab. 9,69 10 

10. MM Media konvertors gab. 30,48 4 

11. SM Media konvertors gab. 35,33 4 

12. Optiskā aukla SC/LC duplex 2m gab. 5,77 10 

13. 
Komutācijas kabelis Cat5e UTP RJ45-

RJ45, 1,0m 
gab. 0,54 100 

14. 
Komutācijas kabelis Cat5e UTP RJ45-

RJ45, 3,0m 
gab. 0,93 100 

15. Virsapmetuma elektrības rozete gab. 2,76 50 

16. Virsapmetuma RJ45 rozete gab. 1,55 200 

17. Zemapmetuma RJ45 rozete gab. 5,02 200 

18. Modulārā ligzda UTP Cat5e RJ45 gab. 2,06 200 

19. Kabeļa UTP Cat5e savienotājs IDC/IDC gab. 1,62 100 

20. Kabelis UTP Cat5e m 0,24 2000 

21. Kabelis UTP Cat5e, āra m 0,29 500 

22. Kabelis optika 4xMM50 m 0,61 200 

23. Kabelis optika 4xSM9/125 m 0,53 800 

24. Elektrokabelis NYM 3x1,5 m 0,50 1000 

25. 
Kabelis kanalizācijas gofrēta caurule 

(PVC), D=25 mm 
m 0,16 100 

26. Kabeļu kanāls 25x40mm m 1,22 100 

27. Kabeļu kanāls 40x60mm m 2,50 100 

28. Sienas skapja uzstādīšana gab. 16,46 5 

29. Grīdas skapja uzstādīšana gab. 31,27 3 

30. 
Komutācijas panelis 19" 12 SC duplex, 

optika, uzstādīšana 
kompl. 14,82 7 

31. Pigtails MM SC 2m metināj 6,91 10 

                                                           
1
 Saņēmējiem Līguma darbības laikā ir tiesības nepieteikt visu paredzamo apjomu. Līguma darbības laikā Saņēmējiem, ja kādas vienības 

Pakalpojumu sniegšanai būs izmantotas mazāk par paredzamo apjomu, ir tiesības palielināt kādas citas vienības Pakalpojumu sniegšanai paredzamo 

apjomu, nepārsniedzot Līguma kopējo summu. 
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ums 

32. 
Komutācijas panelis 19" 24porti UTP 

Cat5e uzstādīšana 
gab. 1,82 4 

33. 
Komutācijas panelis 19" 24porti UTP 

Cat5e, viena kabeļa iestrāde 
gab. 0,61 4 

34. 
Kabeļu horizontālais organizētājs ar 

uzstādīšanu 
gab. 1,88 4 

35. 220V barošanas panelis 6 viet. gab. 2,57 10 

36. Zemējuma kopne gab. 2,58 10 

37. Virsapmetuma elektrības rozete gab. 4,34 50 

38. Virsapmetuma RJ45 rozete gab. 4,34 200 

39. Zemapmetuma RJ45 rozete gab. 7,44 200 

40. Modulārā ligzda UTP Cat5e RJ45 gab. 0,63 200 

41. Kabeļa UTP Cat5e savienotājs IDC/IDC gab. 2,48 100 

42. Kabelis UTP Cat5e, guldīšana m 0,39 2000 

43. Kabelis UTP Cat5e, āra, guldīšana m 2,59 500 

44. Kabelis optika 4MM, guldīšana m 0,39 100 

45. Kabelis optika 4SM, guldīšana m 0,39 400 

46. Kabelis optika 4MM, āra, guldīšana m 2,59 100 

47. Kabelis optika 4SM, āra, guldīšana m 2,59 400 

48. Elektrokabelis NYM 3x1,5, guldīšana m 0,40 1000 

49. 
Kab.kanaliz.gofrēta caurule (PVC), D=25 

mm ar uzstādīšanu 
m 1,27 100 

50. Kabeļu kanāls ar uzstādīšanu m 1,83 200 

51. Caurumu urbšana pārsedzēs un sienās gab. 13,21 200 

52. LAN līnijas testēšana, marķēšana LAN 1,86 400 

53. Optikas testēšana šķiedra 20,57 10 

54. Izpilddokumentācija gab. 96,80 10 

55. 
Kabeļu ieguldīšana un montāža kabeļu 

kanalizācijā 
 Ls/km 600,16 1 

56. Kabeļu kanalizācijas celtniecība  Ls/km 12539,71 0,1 

57. Asfaltēšana - braucamā daļa  Ls/m2 81,51 10 

58. Asfaltēšana - trotuārs  Ls/m2 52,39 20 

59. Bruģa atjaunošana  Ls/m2 37,51 10 

60. Zāliena atjaunošana  Ls/m2 19,97 10 

61. 
Komutācijas iekārtu konfigurēšana un 

papildināšana 
stundas 36,30 40 

62. Projektēšana stundas 20,57 40 
 


