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Iepirkuma līgums par korporatīvā tīkla attīstīšanu un uzturēšanu 

 

 
Rīga, sagatavošanas datums 05.02.2018. 

Līguma reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

AS „Latvijas valsts meži”, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Rīga, ar vienoto 

reģistrācijas Nr.40003466281, tās pilnvarotās personas, XXXXXXXXXXXX personā, kurš 

darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Lattelecom”, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, ar vienoto reģistrācijas 

Nr.40003052786, tās XXXXXXXXXXXX personā, kurš darbojas uz 2018.gada 2.janvāra 

pilnvaras nr. 28-7/12 pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,   

 

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti par Pusēm vai attiecīgi par Pusi, izsakot savu 

gribu brīvi, bez maldības, viltus vai spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz atklātā 

konkursa “AS “Latvijas valsts meži” korporatīvā tīkla attīstība un uzturēšana” (identifikācijas 

Nr. AS LVM KV_2017_221_Ak) (turpmāk – Iepirkums) (CPV kods: 72720000-3; 72300000-

8), rezultātiem noslēdz iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Korporatīvā tīkla attīstīšanas, pilnveidošanas, un 

uzturēšanas pakalpojumus, turpmāk Līguma tekstā saukts par Pakalpojumu, kas ietver: 

1.1.1. Datu pārraidi IP protokola līmenī starp Pasūtītāja uzdotajiem pieslēguma punktiem ar 

datu pārraides parametriem un pieslēguma interfeisiem, kas norādīti Līguma pielikumā 

Nr. 2. un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

1.1.2. Internet pieslēgumu, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 minētajiem noteikumiem.  

1.1.3. Visas nepieciešamās pieslēguma aparatūras nodrošināšanu, uzstādīšanu, konfigurēšanu 

un apkalpošanu saskaņā ar Līguma  pielikumā Nr.1 minētajiem nosacījumiem; 

1.1.4. Datu pārraides ātrumu palielinājumu pieslēguma punktos saskaņā ar Līguma pielikumu 

Nr.4. 

1.2. Puses nodrošina Līguma saistību izpildi, ņemot vērā Līguma pielikumā Nr.4 noteiktos 

pieslēgumu punktu ātrumus un ierīkošanas un abonēšanas maksas. Minētais pielikums 

sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentācijas saturam un Izpildītāja Iepirkumā 

iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam un finanšu piedāvājumam. 

2. Pakalpojuma ierīkošanas nosacījumi. 

2.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu ierīkošanu sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz 

2018.gada 11.martam un par Līguma pielikumā Nr.4 minētajām izmaksām. Par Līguma 

pielikumā Nr.1 neminētajiem papildus pieslēguma punktiem ierīkošanas laiki tiek 

noteikti, Pusēm atsevišķi par to vienojoties, bet Pakalpojuma ierīkošanas tehniskas 

iespējamības gadījumā tie nedrīkst pārsniegt 4 (četrus) kalendāros mēnešus no Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas brīža. 

2.2. Izpildītājs uz 1 (vienu) pieslēguma punktu nodrošina Pakalpojuma ierīkošanu vai esošā 

pieslēguma uzlabošanu ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no darbu uzsākšanas, par ko, 

Pusēm vienojoties, pirms Līguma parakstīšanas tiek sastādīts darba grafiks, kas pēc tā 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Sastādītajā darba grafikā 

noteiktie ierīkošanas termiņi var tikt mainīti, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.   

2.3. Izpildītājs neatbild par pakalpojuma savlaicīgu neierīkošanu, ja Pasūtītājs nav 

nodrošinājis ierīkošanas darbu veikšanai nepieciešamā apjomā piekļuvi Pasūtītāja telpām. 
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3. Pakalpojuma sniegšanas kārtība. 

3.1. Atbilstoši Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.1, 1.1.punkts) 

Izpildītājs Pasūtītāja telpās uzstāda, nokonfigurē un apkalpo Pakalpojuma pieslēguma 

aktīvo un pasīvo aparatūru. 

3.2. Par Pakalpojuma ierīkošanu un Pakalpojuma pieslēguma aparatūras nodošanu katrā 

Pakalpojumu pieslēguma punktā Izpildītājs sastāda nodošanas aktus, kas no tā 

parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Nodošanas/pieņemšanas aktos jāiekļauj sekojošs teksts: „Izpildītājs apliecina, ka 

pieslēguma punkts ________ (adrese) ________ ir izveidots atbilstoši piedāvājumā 

iesniegtajai un līgumā noteiktajai specifikācijai, uzstādītās aparatūras _______ un 

līnijas darbības pārbaudes rezultāti pielikumā”. 

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt nodoto pieslēguma punktu auditus (t.i. Pakalpojuma kvalitātes 

mērījumus). 

3.5. Pasūtītājs veic ierīkošanas darbu pieņemšanu (t.sk. nodošanas akta parakstīšanu) 2 (divu) 

nedēļu laikā Līguma 3.2.punktā noteikto nodošanas aktu saņemšanas apzinoties, ka akta 

parakstīšanas gadījumā pieņemšanai patērētais laiks netiek ieskaitīts Pakalpojuma 

ierīkošanas termiņā. 

3.6.Izpildītāja vārdā Pakalpojumu nodošanas aktus ir tiesīgs parakstīt SIA Lattelecom 

Korporatīvo klientu dienesta Valsts un pašvaldību segmenta klientu daļas direktors Ivars 

Dzalbe vai viņa pienākumu izpildītājs prombūtnes gadījumā. 

4. Bojājuma novēršanas kārtība 

4.1. Par bojājumu tiek uzskatītas situācijas, kad neizpildās Līguma pielikumā Nr.1 minētie 

SLA nosacījumi. 

4.2. Izpildītājs nodrošina diennakts bojājuma palīdzības dienestu. Palīdzības dienesta 

koordinātes: bezmaksas tālrunis 80009101; e-mail adrese TAD@lattelecom.lv;fakss 

67324605. 

4.3. Pakalpojuma bojājuma gadījumā Pasūtītājs piesaka bojājumu, izmantojot punktā 4.2. 

norādītos līdzekļus. Izpildītājam ir pienākums bojājumu reģistrēt bojājumu uzskaites 

reģistrā/sistēmā. Tīkla uzraudzības apraksts Līguma pielikumā Nr.1. 

4.4. Bojājuma gadījumā Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Pakalpojuma atjaunošanai 

atbilstoši Līguma pielikumā Nr.1 noteiktajos termiņos. 

4.5. Izpildītājs drīkst veikt plānotos profilakses darbus, kas nav ilgāki par 3 (trīs) stundām 

laikā no 20:00 līdz 06:00 darba dienās vai brīvdienās jebkurā laikā, par to iepriekš brīdinot 

Pasūtītāju rakstiski ne mazāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš. Šādā gadījumā 

plānotie profilakses darbi netiek uzskatīti par bojājumu. 

5. Izpildītāja saistības. 

5.1. Izpildītājs ierīko un sniedz Pakalpojumu ar savu infrastruktūru, veidojot virtuālo privāto 

tīklu, kas atdalīts no citiem pakalpojuma saņēmējiem.   

5.2. Izpildītājs neatbild par Pakalpojuma traucējumiem un dīkstāvēm, kas ir radušās dēļ 

pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja objektos. 

5.3. Izpildītājs ierīko un sniedz Pakalpojumu, apkalpojot Pasūtītāja telpās izvietoto 

Pakalpojuma pieslēguma aktīvo un pasīvo aparatūru. 

5.4. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Pakalpojumu atbilstoši Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem, kā arī ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

6. Pasūtītāja saistības. 

mailto:TAD@lattelecom.lv
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6.1. Uz Pakalpojuma sniegšanas laiku Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja nepieciešamo 

Pakalpojuma pieslēguma aparatūras izvietošanu savās, iekārtu izvietošanai piemērotās 

telpās.  

6.2. Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pieslēguma aparatūru ar 

elektrobarošanu un samaksā par to. 

6.3. Pasūtītājam nav tiesību Pakalpojuma pieslēguma aparatūru pārdot, iznomāt vai kā citādi 

nodot trešajai personai bez Izpildītāja rakstveida atļaujas, kā arī mainīt aparatūras vai tās 

konfigurācijas parametrus. 

6.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja atbildīgajiem darbiniekiem piekļuvi pie Izpildītāja 

īpašumā esošās un Pasūtītāja telpās izvietotās pieslēguma aparatūras, aktīvām un pasīvām 

iekārtām, kabeļu sadalēm u.t.t. 

7. Maksa par pakalpojumiem, norēķinu kārtība. Līgumsods. 

7.1. Kopējā Līguma summa nepārsniedz 1 422 850,00 EUR (viens miljons četri simti 

divdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), bez PVN, kas ietver sekojošas 

izmaksas:  

7.1.1. Pakalpojuma vienreizējā ierīkošanas maksa 5 200,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti 

euro), bez PVN, kas veidojās no Līguma pielikumā Nr.4 norādītām pieslēguma punktu 

ierīkošanas maksām; 

7.1.2. ikmēneša abonēšanas maksa par Pakalpojumu pirmajā Līguma darbības gadā ir 

21 405,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti pieci euro), bez PVN, kas 

veidojās no Līguma pielikumā Nr.4, norādītām pieslēguma punktu abonēšanas 

maksām, kas var tikt koriģēta atbilstoši faktiski ierīkotajiem pieslēgumu punktiem. 

7.2.   Abonēšanas maksa tiek aprēķināta sākot ar Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienu, 

kas ir noteikta 2018.gada 11.martā. Par nepilnu mēnesi abonēšanas maksa tiek aprēķināta 

atbilstoši faktiskajam Pakalpojuma sniegšanas laikam attiecīgajā mēnesī ar precizitāti līdz 

1 (vienai) kalendārajai dienai. 

7.3.   Norēķinus par ierīkoto Pakalpojumu pieslēguma punktu abonēšanas maksu Pasūtītājs 

veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

7.4.   Pasūtītājs veic ierīkošanas maksas samaksu pēc visu 1.-4.prioritātes pieslēguma punktu 

ierīkošanas, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.3 un abpusēja pieņemšanas nodošanas akta 

parakstīšanas. Kopā ar nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā 

30 dienu laikā. 

7.5.   Ja Izpildītājs nepabeidz Pakalpojuma ierīkošanu atbilstoši Līguma pielikumā Nr.2 

norādītajam termiņam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma 

pielikumā Nr.3. noteiktās pieslēguma punkta ierīkošanas maksas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no konkrētā pieslēguma punkta ierīkošanas maksas.  

7.6.   Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu vai nenovērš bojājumus 1. prioritātes pieslēguma 

punktiem saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.1 un Nr.2 nosacījumiem, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no bojātā pieslēguma punkta ikmēneša abonēšanas 

maksas par katru bojājuma nenovēršanas stundu, bet ne vairāk kā 10% no bojātā 

pieslēguma punkta ikmēneša abonēšanas maksas. 

7.7.   Ja Izpildītājs nenovērš bojājumus 2-3. prioritātes pieslēguma punktiem saskaņā ar 

Līguma pielikuma Nr.1 un Nr.2 nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

5% apmērā no bojātā pieslēguma punkta ikmēneša abonēšanas maksas par katru bojājuma 

nenovēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no bojātā pieslēguma punkta ikmēneša 

abonēšanas maksas. 

7.8.   Ja Izpildītājs nenovērš citus, Līguma 7.6.punktā un 7.7.punktā nenoteiktus bojājumus 

saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.1 un Nr.2 nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1% apmērā no bojātā pieslēguma punkta ikmēneša abonēšanas maksas par 

katru bojājuma nenovēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no bojātā pieslēguma punkta 

ikmēneša abonēšanas maksas. 
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7.9.   Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu pieejamību atbilstoši Līgumā minētajiem 

nosacījumiem pielikums Nr.1, 4.1.3.punkts, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2% 

apmērā no pieslēguma punkta ikmēneša abonēšanas maksas par pieslēguma punktu, kurā 

pieejamības rādītājs ir sliktāks, par katriem 0.1% pieejamības rādītāja pasliktināšanos 

zem Līguma pielikumā Nr.1 norādītajām vērtībām, kas ir noteiktas pielikumā Nr.1, 

4.1.3.punktā. 

7.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līgumā paredzētos termiņos, tad tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nesamaksātās summas.  

7.11.  Līgumā minētos līgumsodus Izpildītājs maksā Pasūtītājam, veicot nākamā ikmēneša 

rēķina atbilstošo pārrēķinu. 

7.12. Ja Izpildītājs nav veicis pieslēguma punkta ierīkošanu atbilstoši Līguma noteikumiem, bet 

ir iesniedzis nodošanas aktu, Izpildītājs atgriež pilnu ierīkošanas maksu gadījumā, ja tās 

samaksa ir tikusi jau veikta. Par to, ka Izpildītājs nav veicis pieslēguma punkta ierīkošanu 

atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek sastādīts akts par pieslēguma neatbilstību, ko 

paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotas personas attiecīgajā pieslēguma punktā. 

8. Līguma darbības termiņš. 

8.1.   Līgums stājās spēkā  2018.gada 8.februārī un ir spēkā 5 (piecus) gadus no Līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

8.2.   Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ne ātrāk kā pēc 3 (trīs) Līguma spēkā 

esamības gadiem, tādējādi daļēji vai pilnīgi atsakoties no Pakalpojuma saņemšanas, par 

to vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš brīdinot Izpildītāju un samaksājot visus Līgumā 

noteiktos maksājumus par faktiski saņemto Pakalpojumu. 

8.3.   Ja Izpildītājs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus sniedz Pakalpojumu, kas neatbilst Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no turpmākās Pakalpojumu 

izmantošanas, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas 

iepriekš.  

9. Pakalpojuma apjoma palielināšanas/samazināšanas kārtība. 

9.1.   Pasūtītājs drīkst palielināt Pakalpojuma apjomu, pievienojot papildus pieslēguma punktus 

saskaņā ar Līgumā norādītajiem ierīkošanas un abonēšanas maksām vai palielinot esošo 

pieslēgumu punktu datu pārraides ātrumus, par ko tiek noslēgta atsevišķa vienošanās. 

9.2.   Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt vai palielināt par 30% Pakalpojuma apjomu, palielinot 

aktuālu pieslēgumu skaitu Līguma darbības termiņa laikā vai samazinot pieslēgumu 

punktu datu pārraides ātrumus vai atsakoties no pieslēguma punktiem.  

9.3.   Gadījumā, ja notiek šajā punktā minētas Pakalpojuma apjoma izmaiņas - 

palielināšana/samazināšana, tad Iepirkumā iesniegtais finanšu piedāvājums paliek 

nemainīgs un: 

9.3.1. ierīkošanas maksa identiskiem datu pārraides pieslēguma punktiem nedrīkst atšķirties; 

9.3.2. abonēšanas maksa identiskiem datu pārraides pieslēguma punktiem ar identisku 

tehnisko un datu pārraides nodrošinājumu nedrīkst palielināties. 

9.4.   Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt pieslēguma adreses līdz 50% no 

esošajām pieslēguma adresēm. 

 

10. Nepārvaramas varas apstākļi. 

10.1. Ja Līguma izpildi padara neiespējamu tādi nepārvaramas varas apstākļi, kā (bet ne tikai) 

ugunsgrēks, zibens, magnētiskās vētras, plūdi, zemestrīce un citi līdzīgi apstākļi, Līgumā 

noteiktais Līguma termiņš tiek pagarināts par tādu laiku, par kādu attiecīgie nepārvaramas 

varas apstākļi aizkavē attiecīgo ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi. 

10.2. Puse, kuras saistību izpilde kavē nepārvarama vara, ar paziņojumu nekavējoties informē 

otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanās sākuma un aptuvenu beigu laiku. Ja iespējams, 
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jāpievieno attiecīga valsts institūciju izziņa, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu 

esamību. 

10.3. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana, t.i., tā iesniegšana vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 

dienas pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās, atņem Pusei, kura 

šādu novēlotu paziņojumu iesniedz, tiesības tikt atbrīvotai no ar šo Līgumu uzņemto 

saistību pildīšanas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ja sakarā ar nepārvaramas varas 

apstākļiem, Pakalpojuma izpilde tiek kavēta vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās 

dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma kopumā vai atkāpties no 

atsevišķu tās nosacījumu izpildes. Ja Līgums zaudē spēku nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt no otras Puses nekādu zaudējumu atlīdzību, kuri 

tai varētu rasties sakarā ar šādiem apstākļiem. 

 

11. Apakšuzņēmēju piesaistīšana un maiņa. 

11.1. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav tiesīgs, veikt personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.  

11.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru tas sniedzis informāciju 

pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, 

kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, Līguma darbības laikā drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu. 

11.3. Pasūtītājs nepiekrīt 11.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no sekojošiem nosacījumiem: 

11.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

11.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, 

apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja 

norādītajam Iepirkuma nolikumā) minētajiem Izpildītāju izslēgšanas gadījumiem; 

11.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo Pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst šā likuma 42. panta 

pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma nolikumā) 

minētajiem Izpildītāju izslēgšanas gadījumiem; 

11.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

11.4. Izpildītājs šajā sadaļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī atbilstošu apakšuzņēmēju 

vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, drīkst veikt tikai pēc Pasūtītāja rakstveida piekrišanas 

saņemšanas. 

11.5. Pasūtītājs lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus. 

 

12. Konfidencialitāte un datu aizsardzība. 

12.1. Puses iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas neizpaust trešajām personām 

konfidenciālu informāciju, kas iegūta Līguma darbības laikā. Izpildītājs apņemas 

konfidenciālo informāciju izmantot tikai Līguma ietvaros paredzēto Pakalpojumu 

sniegšanai un veikt drošības pasākumus tās aizsardzības nodrošināšanai. Līguma 

noteikumi neaizliedz Pusēm bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas sniegt 
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konfidenciālu informāciju trešajām personām, ja to paredz spēkā esošie normatīvie 

tiesību akti. 

12.2. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē netiek uzskatīta informācija: 

12.2.1. kas Pusei bijusi likumīgi zināma pirms otra Puse to ir iesniegusi; 

12.2.2. kuru Puse pati ir izstrādājis, radījis, nebalstoties uz otras Puses iesniegtu informāciju; 

12.2.3. kura nokļuvusi publiskajā telpā, nepārkāpjot Līgumā noteiktos konfidencialitātes 

nosacījumus. 

12.3. Puses apņemas nodrošināt  Līgumā noteikto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no 

savu darbinieku puses. Ja Līguma darbības laikā Pusei kļūst zināms neatļauts 

konfidenciālās informācijas izpaušanas gadījums, Puse nekavējoties rakstiski informē par 

to otru Pusi. 

12.4. Puses ir atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas 

rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu. 

12.5. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma 

darbības termiņš.  

12.6. Puses apliecina, ka otras Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma 

īstenošanai, drīkst apstrādāt tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 

12.7. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības 

līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. 

12.8. Puses apņemas nenodot trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tas 

pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi.  

12.9. Puses apņemas iznīcināt otra Puses iesniegtos personas datus tiklīdz izbeidzas 

nepieciešamība tos apstrādāt.  

 

13. Citi noteikumi. 

13.1. Jebkādi Līguma grozījumi un papildinājumi starp Pusēm noformējami rakstveidā. 

13.2. Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas 

sarunu ceļā, bet, ja vienošanās 4 (četru) nedēļu laikā netiek panākta, strīds izskatāms 

Latvijas Republikas tiesā. 

13.3. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. 

13.4. Ja kādai no pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, īpašnieki un vadītāji, tad tā 

nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

13.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam. 

13.6. Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī 

noteikuma iespējami, ja: 

13.6.1. abas Puses pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

13.6.2. kādas no Pusēm saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu 

un reģistrēta normatīvos aktos noteiktā kārtībā Pusei, kuras saistības un tiesības tiek 

pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski uz e-pasta adresi: lvm@lvm.lv 

(gadījumā, ja Puse, kuras saistības un tiesības tiek pārņemtas ir Izpildītājs), 

lattelecom@lattelecom.lv (gadījumā, ja Puse, kuras saistības un tiesības tiek pārņemtas 

ir Pasūtītājs) un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par saistību 

un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju. 

13.7. Jebkuri grozījumi Līgumā vai papildinājumi pie Līguma būs spēkā tikai tad, kad tie tiks 

izteikti rakstveidā un būs Pušu pilnvarotu personu parakstīti. 
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13.8. Līguma visi pielikumi, pieņemšanas - nodošanas akti, kā arī visas Līguma ietvaros 

rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas 

Līguma sastāvdaļas. 

13.9. Līgums un tā pielikumi sagatavoti un parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā 

parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 

 

14. Līguma pielikumi 

14.1. Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija; 

14.2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskais piedāvājums; 

14.3. Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums; 

14.4. Pielikums Nr. 4 – Pieslēguma punktu pieslēguma ātrumus un ierīkošanas un 

abonēšanas maksas. 

 

15. Pušu rekvizīti.  

  

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 
AS “Latvijas valsts meži” 

Vien. reģ. Nr. 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga LV-1004 

E-pasts: lvm@lvm.lv  

Banka: AS „SEB Banka”  

kods UNLALV2X 

konta Nr. LV10UNLA0003030467544 

 SIA “Lattelecom” 

Vien. reģ. Nr. 40003052786 

Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 

E-pasts: XXXXXXXXXXXX 

Banka: XXXXXXXXXXXX 

kods XXXXXXXXXXXX 

konta Nr. XXXXXXXXXXXX 

 

 

_______________________                _______________________ 

XXXXXXXXXXXX          XXXXXXXXXXXX 

mailto:lvm@lvm.lv
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1. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam  

,,AS „Latvijas valsts meži” korporatīvā tīkla attīstība un uzturēšana” 

(identifikācijas Nr. AS LVM KV_2017_221_Ak) 

 

1. Vispārīgās prasības 

1.1. Pakalpojuma izveides darbi (pieslēguma punktu ierīkošana) ir jāveic termiņā, kas 

norādīts Pretendenta tehniskajā piedāvājumā, bet ne ilgāk kā 5 mēnešu laikā no līguma 

spēkā stāšanās dienas. 

1.2. Pakalpojuma izveides un abonēšanas maksas ir nemainīgas visa līguma izpildes 

termiņa laikā, izņemot nolikumā / līgumā noteiktajos gadījumos.  

1.3. Cenu palielināšanās līguma darbības termiņa laikā var būt saistītas tikai ar Pasūtītāja 

papildus funkcionalitātes izveidi tīkla risinājumam un/vai kvalitātes kritērijos par ko 

Pasūtītājs slēdz atsevišķu vienošanos ar Pretendentu.  

1.4. Pakalpojuma sniegšanas laikā pasūtītājs var samazināt Pakalpojuma apjomu 

(pieslēguma punktu skaitu) līdz 30% procentiem bez papildus izmaksām no 

Pretendenta puses. 

1.4.1. Jaunu pieslēguma punktu abonēšanas maksa līdzvērtīgiem 2. un 3. prioritātes 

datu pārraides pieslēguma punktu ātrumiem nedrīkst atšķirties, līguma darbības 

laikā. 

1.5. Pakalpojuma sniegšanas laikā pasūtītājs drīkst pārvietot Pakalpojumu vai mainīt līdz 

50% no pieslēguma punktu adresēm, Latvijas teritorijā. 

1.6. Pieslēguma punkta pārvietošanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā 

pārvietošanas/ierīkošanas izmaksas, kas nepārsniedz sešu abonēšanas maksu apmēru. 

1.7. Jaunu pieslēguma punktu ierīkošanas gadījumā maksa tiks noteikta atbilstoši finanšu 

piedāvājumā norādītajām ierīkošanas izmaksām – aprēķinot vidējo aritmētisko cenu no 

finanšu piedāvājumā attiecīgas prioritātes punktiem norādītajām ierīkošanas cenām.”. 

2. Prasības risinājuma pārraudzībai: 

2.1. Pretendentam jāveic centralizēta izveidotā Pasūtītāja korporatīvā datu pārraides tīkla 

diennakts uzraudzība atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 2) 

aprakstītajiem kritērijiem/kārtībai. 

2.2. Monitoringa portāla/uzraudzības sistēmas prasības: 

2.2.1. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam piekļuve Internet pieejamajam portālam, 

kurš nodrošinātu izveidotā tīkla monitoringa iespējas, atskaišu veidošanas iespējas 

par noteiktu Pasūtītāja izvēlētu laiku periodu (diena, nedēļa vai mēnesis – 

jānodrošina visas trīs izvēles iespējas).  

2.2.2. jābūt pieejamiem datiem par vismaz iepriekšējiem 3 mēnešiem. Savienojumi 

starp portālu un lietotāja darba staciju jāaizsargā, izmantojot SSL vai HTTPS 

protokolu mehānismu. 

2.2.3. jānodrošina informācijas apkopošanas tabulas atskaišu formā par pieslēgumu 

punktu pieejamību, grafiskā formā par pieslēguma punktu datu pārraides atbilstību 

noteiktajam SLA un kvalitatīvajiem parametriem (līnijas noslodze, tīkla pakešu 

zudumi, latentums), maršrutēšanas aprīkojuma noslodzi. 

2.2.4. jānodrošina pieeja Pasūtītāja pieteikto un Pretendenta reģistrēto bojājumu 

reģistram, kurā būtu informācija par bojājuma iestāšanās laiku, problēmas cēloni, 

atrisināšanas laiku un kopējo problēmas novēršanas laiku. 

2.2.5. pretendentam jānodrošina Pasūtītājam piekļuve aktuālai tabulā apkopotai 

informācijai par visu pieslēguma punktu konfigurāciju. Tabulai par Pasūtītāja 

pieslēguma punktiem jāsatur šāda minimālā informācija par katru aktīvo 

pieslēguma punktu: 
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2.2.5.1.Pieslēguma unikāls identifikators 

2.2.5.2.Pieslēguma adrese 

2.2.5.3.Pieslēguma ātrums (MIR/CIR) 

2.2.5.4.Pieslēguma IP adreses 

2.2.5.5.DHCP ir/nav 

2.2.5.6.Pieslēguma kontaktpersona 

2.2.5.7.Cita informācija (pēc nepieciešamības) 

 

2.2.6. Pretendentam jānodrošina ziņojumu nosūtīšana uz Pasūtītāja norādīto e-

pasta adresi par pieslēguma punkta: 

2.2.6.1. bojājuma iestāšanos (link-down) un pakalpojuma nepieejamību vismaz: 

2.2.6.1.1. 1. un 2. prioritātes pieslēguma punktos – 5 minūtes, definētajā 

pakalpojuma darbības laikā. 

2.2.6.1.2. 3. prioritātes pieslēguma punktos 20 minūtes, definētajā 

pakalpojuma darbības laikā. 

2.2.6.2.SLA kritēriju būtisku pasliktināšanos, tiek pārsniegti definētie SLA 

maksimāli pieļaujamās robežas. 

2.2.7. Pretendentam jānodrošina, ka no visām 1-3. prioritātes pieslēgumu gala 

iekārtām uz Pasūtītāja definētu IP adresi tiek nosūtīta sekojoša informācija par 

attiecīgajām Pretendenta gala iekārtām (izmantojot SNMP standartu/protokolu): 

2.2.7.1.Ar Pasūtītāja iekārtu savienotā tīkla interfeisa ātrums (up/down) 

2.2.7.2.Iekārtas “uptime” laika vērtība 

2.2.7.3.Citas vērtības, par, ko nepieciešamības gadījumā vienojas atseviški 

2.3. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pieteikt bojājumus vai incidentus, kā 

Pretendenta vienotam vadības centram, kas ir sazvanāms diennakts režīmā 

neizmantojot paaugstinātas maksas tālruņa numuru gan no fiksētā tīkla abonenta 

numura (minimālā prasība zvaniem no Telekom Baltija, Lattelecom tīkla), gan mobilā 

tīkla abonenta numuru (minimālā prasība zvaniem no LMT, Tele2 un Bite abonentiem. 

Pretendentam piedāvājumā detalizēti jāapraksta, kā tiks nodrošināta šīs prasības 

izpilde, iekļaujot piedāvājumā palīdzības dienesta tālruņa numuru, lai Pasūtītājs var 

pārliecināties par atbilstību izvirzītajām prasībām. Pretendenta Palīdzības dienestam 

jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā. 

3. Risinājuma tehniskās prasības 

3.1. Kopējās prasības: 

3.1.1. Risinājumam jānodrošina atbilstošs garantēts datu pārraides ātrums starp 

reģionālajiem pieslēguma punktiem, un korporatīvā tīkla centrālajiem pieslēguma 

punktiem, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 2) 

3.1.2. Risinājumam jānodrošina iespēju izmantot esošās pasūtītāja korporatīvā tīkla 

iekšējās IP adreses un VLAN ( IEEE 802.1Q). 

3.1.3. Visiem reģionālajiem pieslēguma punktiem (2. un 3. prioritātes pieslēguma 

punkti) Pretendenta datu pārraides tīklā jābūt apvienotiem vienotā datu apmaiņas 

tīklā, kas nodrošina sekojošu funkcionalitāti: 

3.1.3.1.Pretendentam jānodrošina OSI Layer 3 maršrutēšana starp pieslēguma 

punktiem. 

3.1.3.2.Nepieciešamības gadījumā Pretendentam (1, 2, un 3, prioritātes pieslēguma 

punktos) vienlaicīgi ar OSI Layer 3 savienojumiem ir jāvar nodrošināt OSI 

Layer 2 savienojumi individuāli starp pieslēgumu punktu pāriem atsevišķos 

IEEE 802.1Q VLAN. Šajā gadījuma OSI Layer 2 savienojumiem jābūt 

„caurspīdīgiem”  šī paša līmeņa protokoliem; 

3.1.3.3.MTU lielums visiem minētajiem datu komunikācijas savienojumiem ir 

jānodrošina vismaz 1500 Baitu (bez fragmentācijas); 

3.1.3.4.Neatkarīgi no vienlaicīgi izmantotām tehnoloģijām, Pretendentam ir 

jānodrošina noteikta servisa kvalitāte (QoS) pieslēguma kopējā garantētā 

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q
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ātruma ietvaros, izmantojot DSCP un/vai IEEE 802.1P marķējumu; 

3.1.3.5.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāspēj nodrošināt pakalpojumu 

servisa kvalitātes (QoS) uzstādīšana un konfigurēšana atbilstoši Pasūtītāja 

vajadzībām tīkla pieslēgumu kvalitātes parametru ietvaros. 

3.1.3.6.Pretendenta pieslēguma iekārtām jānodrošina nepieciešamā funkcionalitāte 

tīkla risinājuma darbībai, kā arī papildus: 

3.1.3.6.1.  informācijas plūsmu (IP pakešu) prioritizācijas, maršrutēšanas, 

klasifikācijas un sarindošanas (QoS) funkcionalitāte; 

3.1.3.6.2. DHCP (DynamicHostConfigurationProtocol); 

3.1.3.6.3. DHCP relay funkcionalitāte; 

3.1.3.6.4. DHCP options funkcionalitāte; 

3.1.3.6.5. šifrēšanas algoritmu atbalsts - 3DES, AES 128 un 256; iekārtas 

maršrutēšanas un šifrēšanas spēja – pieslēguma punkta garantētā ātruma 

apmērā, izmantojot IMIX (Internet packet MIX) kadru izmēru 

(šifrēšanas mehānisms AES 256 bit); 

3.1.3.7.nodalītiem un izolētiem no citiem Pretendenta klientu tīkliem un publiskā 

Internet tīkla; 

3.1.3.8.Datu plūsmas komutācijai starp atsevišķo pieslēguma punktu lokālajiem 

tīkliem jānotiek, izmantojot IP protokolu; 

3.1.3.9.jānodrošina iespēja izmantot privāto apakštīklu (,,iekšējās”) IP adreses, 

iespēju robežās jāsaglabā esošā pieslēgumu punktu lokālo tīklu (LAN) 

adresācija; 

3.1.3.10. Pretendentam katrā pieslēguma punktā jānodrošina Pretendenta 

pieslēguma iekārtu savienošana ar Pasūtītāja LAN tīkla esošo lokālo 

datortīkla komutācijas iekārtu: 

3.1.3.10.1. 1. prioritātes punktos vismaz sešas GigabitEthernet saskarnes. 

3.1.3.10.2. 2. prioritātes punktos vismaz viena GigabitEthernet saskarne. 

3.1.3.10.3. 3. prioritātes punktos vismaz vienu FastEthernet saskarni. 

3.1.4. Pretendentam jābūt RIPE biedram un tam ir jābūt savam IP adrešu laukam. 

3.1.5. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina Pasūtītāja publiskām IP adresēm PTR 

DNS ierakstus. 

3.1.6. Korporatīvā tīkla 1. prioritātes pieslēguma punkti tiek pieslēgti korporatīvajam 

datu pārraides tīklam tā, lai maksimālais datu pārraides ātrums būtu par vismaz 

20% lielāks par visu pārējo virtuālā tīkla pieslēgumu punktu maksimālo ātrumu 

summu. 

3.1.7. Pakalpojuma pieejamībai jābūt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums 

Nr.2) 

3.2. 1. Prioritātes pieslēguma punktiem jābūt vienā, loģiskā OSI Layer 2 (bez 

ierobežojošiem tīkla plūsmas filtriem) tīklā, un jābūt pieslēgtiem, izmantojot atsevišķu 

Ethernet 1000BaseT interfeisu.  

3.3. Vienotais datu apmaiņas tīkls, jāpieslēdz abiem 1.prioritātes punktiem, izmantojot 

atsevišķus Ethernet 1000BaseT interfeisus. Pretendentam jāiesniedz tīkla pieslēguma 

shēma, ar tādu detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma 

atbilstību prasībām. 

3.4. interneta pieslēgums:  

3.4.1.1.jāpieslēdz Pasūtītāja abos 1.prioritātes punktos, izmantojot atsevišķu 

Ethernet 1000BaseT interfeisu. Abus pieslēgumus, Internet tīklam, ir jāvar 

izmantot vienlaicīgi, un pasūtītājam ir jābūt iespējai pašam mainīt datu 

plūsmas ātruma sadalījumu starp abiem pieslēgumiem.  

3.4.1.2.Pilnīga vai daļēja viena pieslēguma vai tālāka interneta savienojuma atteices 

gadījumā otrs pieslēgums nodrošina pilna interneta pieslēguma 

funkcionalitāti atbilstoši kopējam pieslēguma ātrumam. 

3.4.1.3.kopējais interneta piekļuves ātrums 400 Mbit/s, nodrošinot garantētu 
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piekļuvi Latvijas un starptautiskā Internet tīklam ar ātrumu 400 Mbit/s. 

3.4.1.4.Ja interneta piekļuve izmantošana sasniedz maksimumu, tad tas netiek 

ierobežots, bet tiek informēts Pasūtītājs, un tad abpusēji vienojoties tiek 

pieņemts lēmums ierobežot vai mainīt interneta piekļuves ātrumu. 

3.4.1.5.interneta pieslēgumam jābūt kā atsevišķiem fiziskiem vai loģiskiem 

savienojumiem, kas Pretendenta tīklā pieslēgts vismaz divos Internet 

pieslēguma darbību nodrošinošos mezglos - dažādās fiziskās vietās izvietotos 

maršrutētājos, kur ir pieejami starptautiskie un Latvijas interneta kanāli (katrs 

Pretendenta interneta maršrutēšanas mezgls ir savienots ar citu starptautiskā 

interneta datu plūsmu nodrošinošo interneta operatoru citā pieslēguma vietā). 

Pretendentam jāiesniedz Internet tīkla pieslēguma shēma, ar tādu 

detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma 

atbilstību prasībām. 

3.4.1.6.interneta pieslēguma publiskajām IP adresēm ir jābūt statiski/dinamiski 

maršrutētām līdz izejošajam interfeisam. 

3.4.2. Risinājumam jānodrošina vismaz 50 publiskā Internet tīkla IPv4 adreses, var būt 

divi apakštīkli (vienam no tiem vismaz /28 prefikss). 

3.4.3. Risinājumam jānodrošina DDoS aizsardzību visām 3.4.2. punktā minētajām 

LVM IP adresēm. Jānodrošina arī piekļuve DDoS rīkam, lai būt iespēja redzēt, kas 

tiek/netiek bloķēts. 

3.5. Neatkarīgi no tā kāda veida tehnoloģijas tiek izmantotas, lai nodrošinātu pieslēgumu 

Pasūtītāja pieslēguma punktā/os (pa zemi, pa gaisu, vadu vai bezvadu utt.). 

Pretendentam jāiesniedz sekojoša dokumentācija:  

3.5.1. Nepieciešamības gadījumā (pēc atsevišķa pieprasījuma) jāiesniedz rakstiski 

saskaņošanas akti ar attiecīgo nekustamo īpašuma īpašnieku (vai tā pilnvarotu 

personu), ka īpašuma īpašniekam (vai tā pilnvarotu personai) nav pretenziju par 

Pretendenta pieslēguma nodrošināšanai izmantoto sakaru iekārtu (gan aktīvo, gan 

pasīvo) izvietošanu. 

4. AS LVM korporatīvā datortīkla SLA un datu kanālu kvalitātes nodrošināšanas prasības. 

4.1. Pretendenta izveidotajam Tīklam ir jāatbilst sekojošiem datu pārraides kvalitātes 

parametriem: 

4.1.1. Pieejamība  

4.1.1.1.Pakalpojuma pieejamība - parametrs, kas procentos raksturo pakalpojuma 

pieejamību apskatāmā laika periodā, kas ir vienāds ar kalendāro mēnesi. 

4.1.1.2.Pieejamību aprēķina pēc sekojošas formulas: 

 

𝑃 =
Tk−T

Tk
∗ 100, kur: 

P - Pieejamība (%) 

T – laiks, kurā pakalpojums netiek saņemts, min; 

Tk  - kopējais pakalpojuma sniegšanas laiks, min. 
 

4.1.2. Bojājumu novēršana – atbalsts korporatīvā tīkla pieslēguma punktiem ir 

jānodrošina 365 (366) dienas gadā. 

4.1.3. SLA līmeņi: 

4.1.3.1.SLA 1 -maksimālais laiks bojājumu novēršanai - 1 (1) stundas laikā darba 

dienās diennakts režīmā no attiecīgās problēmas konstatēšanas vai 

reģistrācijas brīža datu pārraides pieslēgumam. 

4.1.3.1.1. Pakešu zuduma koeficents - <0,01% pie datu kanāla pīķa noslodzes 

līdz 90%; 

4.1.3.1.2. Latentums – <20 ms pie datu kanāla pīķa noslodzes līdz 90% 

4.1.3.1.3. Pieļaujamā kumulatīvā mēneša dīkstāve – 30 minūtes. 
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4.1.3.2.SLA 2 – maksimālais laiks bojājumu novēršanai - 4 (četru) stundu laikā 

darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 no attiecīgās problēmas 

konstatēšanas vai reģistrācijas brīža datu pārraides pieslēgumam. 

4.1.3.2.1. Pakešu zuduma koeficents - <0,01% pie datu kanāla pīķa noslodzes 

līdz 90%; 

4.1.3.2.2. Latentums – <50 ms pie datu kanāla pīķa noslodzes līdz 90% 

4.1.3.2.3. Pieļaujamā kumulatīvā mēneša dīkstāve – 4 stundas. 

4.1.3.3.SLA 3 – maksimālais laiks bojājumu novēršanai - 6 (sešu) stundu laikā 

darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 no attiecīgās problēmas 

konstatēšanas vai reģistrācijas brīža datu pārraides pieslēgumam. 

4.1.3.3.1. Pakešu zuduma koeficents - <0,01% pie datu kanāla pīķa noslodzes 

līdz 90%; 

4.1.3.3.2. Latentums – <100 ms pie datu kanāla pīķa noslodzes līdz 90% 

4.1.3.3.3. Pieļaujamā kumulatīvā mēneša dīkstāve – 8 stundas. 
 

4.1.4. Pakešu zuduma koeficients (angl. PacketLossRatio) – parametrs, kas procentos 

nosaka zaudēto pakešu attiecību pret kopējo nosūtīto pakešu skaitu. 

Pakešu zudumu nosaka izmantojot šādu formulu: 

𝑍 =
D

M
∗ 100% , kur: 

Z – pakešu zudums, procentos; 

M – kopējais pakešu skaits mērījuma laika periodā; 

D – zaudēto pakešu skaits mērījuma laika periodā. 

 

4.1.4.1.Latentums (angl. Latency) – parametrs, kas milisekundēs raksturo laika 

aizturi starp pakešu sūtīšanu un saņemšanu abos virzienos. 

Latentumu nosaka izmantojot šādu formulu: 

𝐿 =
∑(𝑡1−𝑡2)

𝑁
 , kur: 

• L – latentums milisekundēs; 

• t1 – paketes saņemšanas laiks milisekundēs; 

• t2 – paketes nosūtīšanas laiks milisekundēs; 

• N – kopējais pakešu skaits mērījuma laikā. 

4.1.5. Pieslēguma ātrums – parametrs, kas kilobitos sekundē raksturo informācijas 

apmaiņas ātrumu (augšupielādes/lejupielādes) datu kanālā, posmā no 

galalietotāja galiekārtas līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam. 

Pieslēguma ātrumu nosaka izmantojot šādu formulu: 

 

𝑆 =
𝑑∗8

𝑡
 , kur: 

S – pieslēguma ātrums kilobiti sekundē; 

d – pakešu apjoms baitos, kas nosūtīts mērījumu veikšanas laikā; 

t – pakešu sūtīšanas laiks milisekundēs. 
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5. Pieslēguma punkti  

5.1. Pieslēguma punktu minimālās tehniskās prasības: 

NR. Adrese/Prioritāte 

Pamata pieslēguma datu 

pārraides ātrums 

/garantētais datu pārraides 

ātrums, Mbit/s 

SLA  

 1. Prioritāte 

1.1 
AS LVM datu centrs, Rīga Vaiņodes iela 1, pieslēgums vienotajam datu 

apmaiņas tīklam 
∑* SLA 1 

1.2 AS LVM datu centrs, Rīga Vaiņodes iela 1, OSI Layer 2 risinājums ∑* SLA 1 

1.3 
AS LVM datu centrs, Rīga Ventspils iela 56/58 pieslēgums vienotajam datu 

apmaiņas tīklam 
1000 / 1000 SLA 1 

1.4 AS LVM datu centrs, Rīga Ventspils iela 56/58, OSI Layer 2 risinājums 1000 / 1000 SLA 1 

1.5 Internet tīkla pieslēguma risinājums 400**/400** SLA 1 

  2. Prioritāte (Biroji) 

2.1 AV Reģions,"Mežsaimniecība", Silva 18, Launkalnes pag., Smiltenes nov. 100/90 SLA 2 

2.2 DK Reģions, "Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pag., Aizputes nov. 100/90 SLA 2 

2.3 DL Reģions, Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu nov. 100/90 SLA 2 

2.4 RV Reģions, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. 100/90 SLA 2 

2.5 VD Reģions, Blaumaņa iela 3, Kokneses pag., Kokneses nov. 100/90 SLA 2 

2.6 Z Reģions, Atmodas iela 19, Jelgava, 100/90 SLA 2 

2.7 ZK Reģions, Parka iela 1, Dundagas pag., Dundagas nov. 100/90 SLA 2 

2.8 ZL Reģions, "Mežrozes", Lejas Ančupāni, Rēzeknes nov. 100/90 SLA 2 

2.9 SS birojs, Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. 100/90 SLA 2 

2.10 Tērvetes informācijas centrs, "Tērvetes sils", Tērvetes pag., Tērvetes nov. 100/90 SLA 2 

  3. Prioritāte (Mazie biroji)  

3.1 Mazais birojs, Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads 4/4 SLA 3 

3.2 Mazsilu kokaudzētava, "Mazsili", Abavas pagasts, Talsu novads 4/4 SLA 3 

3.3 Streņču kokaudzētava, "Kociņi", Trikātas pagasts, Beverīnas novads 4/4 SLA 3 

3.4 Podiņu kokaudzētava, "Podiņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads 4/4 SLA 3 

3.5 
Popes kokaudzētava, "Kokaudzētavas", Platene, Tārgales pagasts, Ventspils 

novads 

4/4 
SLA 3 
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3.6 Pļaviņu kokaudzētava, "Gostiņi", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads 4/4 SLA 3 

3.7 Jelgavas kokaudzētava, Rīgas 54a, Jelgava 4/4 SLA 3 

3.8 Valmieras kokaudzētava, "Stādaudzētava", Valmieras pagasts, Burtnieku novads 4/4 SLA 3 

3.9 Daugavpils stādu laukums, Vizbuļu iela 4b, Daugavpils 4/4 SLA 3 

3.10 
Daugavpils stādu laukums 2, Krāslavas iela 1, Vecstropi, Naujenes pag. 

Daugavpils nov. 

4/4 
SLA 3 

3.11 Salaspils stādu laukums, Miera iela 1, Salaspils 4/4 SLA 3 

 

 

* - Atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.1.6. punktam. 

** - Atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.4.1.4. punktam.  
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5.2. Pieslēguma punktu kontaktpersonas/īpašnieki/prognoze 

NR. Adrese Kontaktpersona 
Īpašnieks 

Plānots pārvietot/slēgt1 

1 AS LVM datu centrs, Rīga Vaiņodes iela 1 Aigars Čeksters, 67610015  Līgums uz 20+ gadiem 

2 AS LVM datu centrs, Rīga Ventspils iela 56/58 Aigars Čeksters, 67610015 AS „Latvenergo” Līgums uz 3 gadiem 

3 AV Reģions,"Mežsaimniecība", Silva 18, Launkalnes pag., Smiltenes nov. Uģis Zālītis, 26442204 a/s LVM Nē 

4 DK Reģions, "Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pag., Aizputes nov. Juris Veidmanis, 29181096 a/s LVM Nē 

5 DL Reģions, Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu nov. Pāvels Zukulis, 26526225 a/s LVM Nē 

6 RV Reģions, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Uldis Bitlācis, 29182789  Iespējams pārvietot 

7 VD Reģions, Blaumaņa iela 3, Kokneses pag., Kokneses nov. Henriks Ločmelis, 29272922 a/s LVM Nē 

8 Z mežsaimniecība, Atmodas iela 19, Jelgava Vladimirs Sivko 25494719 a/s LVM Iespējams pārvietot 

9 ZK Reģions,Parka iela 1, Dundagas pag., Dundagas nov. Jānis Zingniks, 26171738 a/s LVM Nē 

10 ZL Reģions, "Mežrozes", Lejas Ančupāni, Rēzeknes nov. Vilis Grumolds, 29172107 a/s LVM Nē 

11 SS birojs, Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. Valdis Makovskis, 26517130 a/s LVM Nē 

12 Tērvetes informācijas centrs, "Tērvetes sils", Tērvetes pag., Tērvetes nov. Normunds Namnieks, 29181734 a/s LVM Nē 

13 Mazais birojs, Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads Artūrs Jurdēns, 22020966 a/s LVM Nē 

14 Mazsilu kokaudzētava, "Mazsili", Abavas pagasts, Talsu novads Kārlis Strazdiņš, 29178389 a/s LVM Nē 

15 Streņču kokaudzētava, "Kociņi", Trikātas pagasts, Beverīnas novads Jānis Zvejnieks, 29395418 a/s LVM Nē 

16 Podiņu kokaudzētava, "Podiņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads Jānis Siksalietis, 29197339 a/s LVM Nē 

17 Popes kokaudzētava, "Kokaudzētavas", Platene, Tārgales pag. Ventspils nov. Lidija Ķemlere, 26599543 a/s LVM Nē 

18 Pļaviņu kokaudzētava, "Gostiņi", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads Agita Ceruka, 26695318 a/s LVM Nē 

19 Jelgavas kokaudzētava, Rīgas 54a, Jelgava Dace Rosicka, 29441290 a/s LVM Nē 

20 Valmieras kokaudzētava, "Stādaudzētava", Valmieras pag., Burtnieku nov. Gunta Vēvere, 28358263 a/s LVM Nē 

21 Daugavpils stādu laukums, Vizbuļu iela 4b, Daugavpils Renāte Magazniece, 28354429 a/s LVM Nē 

22 
Daugavpils stādu laukums 2, Krāslavas iela 1, Vecstropi, Naujenes pag. 

Daugavpils nov. 
Renāte Magazniece, 28354429 

a/s LVM Nē 

23 Salaspils stādu laukums, Miera iela 1, Salaspils Silvija Apšiniece, 29354440 a/s LVM Nē 

 

                                                 
1 Prognoze ir aptuvena un informatīva – nav Pasūtītājam saistoša. 

http://intra.lvm.lv/lat/darbinieku_katalogs/darbinieki/?cat=769act=&id=6656
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5.3. Informatīva AS LVM korporatīvā tīkla shēma 
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2.pielikums 

 

Pielikuma teksts netiek publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitajā daļā noteikto, lai nodrošinātu 

līgumpartnera komercnoslēpuma aizsardzību. 
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3.pielikums 

 

Pielikuma teksts netiek publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitajā daļā noteikto, lai nodrošinātu 

līgumpartnera komercnoslēpuma aizsardzību. 
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Pielikuma teksts netiek publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitajā daļā noteikto, lai nodrošinātu 

līgumpartnera komercnoslēpuma aizsardzību. 
 


