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IEPIRKUMA LĪGUMS 

par datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumiem 

 

 

Rīga, sagatavošanas datums 13.02.2018. 

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 XXXXXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXXXXX personā, kurš darbojas uz XXXXXXXXXXXXX 

pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,   

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz AS 

„Latvijas valsts meži” rīkotā atklātā konkursa „Par datorsistēmu apkalpošanas pakalpojum” Id. Nr. AS 

LVM KV_2017_389_Ak, turpmāk šā līguma tekstā saukts – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. Līgumā lietotie termini 

Datortehnika - Pasūtītāja izmantotie portatīvie datori, stacionārie datori, laukdatori, monitori, drukas 

iekārtas, GPS iekārtas, mobilās iekārtas un citas iekārtas. 

Datorsistēma – Pasūtītāja izmantotā datortehnika un programmatūra, kas nodrošina datortehnikas 

darbu, kā arī cita programmatūra, kas minēta tehniskajā specifikācijā. 

Lietotājs – ikviens pasūtītāja darbinieks, kurš darba pienākumu veikšanai izmanto uzņēmuma 

datortehniku un programmatūru un kuram ir atvērti atbilstoši lietotāja konti uzņēmumā 

izmantojamajās programmatūrās; 

Darba diena - visas nedēļas dienas, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas. 

Darba laiks – laika periods darba dienās no 8:30 līdz 17:30 

Reakcijas laiks – laiks, kādā pēc izsaukuma saņemšanas apkalpojošais inženieris sazinās (ierodoties 

klātienē, telefoniski vai nosūtot ziņas pa elektronisko pastu) ar problēmas pieteicēju un/vai lietotāju un 

uzsāk problēmas risināšanu. 

Ārējais lietotājs – sadarbības partneru un klientu darbinieki, kuri darba pienākumu veikšanai izmanto 

Pasūtītāja IS sistēmas; 

Risināšanas laiks – Laiks, no problēmas/ darba uzdevuma risināšanas sākuma, neieskaitot tajā 

reakcijas laiku, līdz problēmas/ darba uzdevuma novēršanas brīdim.  

Novēršanas laiks - Laiks, no problēmas/ darba uzdevuma pieteikšanas brīža līdz problēmas/ darba 

uzdevuma novēršanas brīdim. 

Tarifikācija - Problēmas/darba uzdevumu risināšanas laiks tiek uzskaitīts ar 15 minūšu soli, apaļojot 

uz augšu. Piemēram 1) risināšanas faktiskais laiks ir 5 minūtes, bet tiek uzskaitīts kā 15 minūtes, 2) 

risināšanas faktiskais laiks ir 50 minūtes, bet tiek uzskaitīts kā 60 minūtes. 

Kritiska situācija – Datorsistēmas darbības atteikums (gan programmatūra, gan datortehnika, gan 

tīkla aktīvā pasīva aparatūra), kura rezultātā datortehnikas lietotājs nevar veikt viņam uzdotos darba 

pienākumus, kas saistīti ar datortehnikas izmantošanu. Printera tonera trūkums vai printera darbības 

traucējumi nevar tikt uzskatīts par kritisku problēmu. Lokālā datortīkla problēma, kas palēnina darbu 

visiem viena reģionālā biroja darbiniekiem tiek uzskatīta par kritisku. 

Vidēji kritiska situācija – Datorsistēmas atteikums, kura rezultātā Pasūtītāja darbinieks nevar veikt 

viņam uzdotos dienesta pienākumus ierastajā veidā, bet eksistē citi risinājumi vai darba pienākumu 

veikšana ir apgrūtināta, piemēram, darbus var veikt, bet daudz lēnāk vai ir jālūdz cita kolēģa palīdzība. 

Printera tonera trūkums nevar tikt uzskatīts par vidēji kritisku problēmu. 

Nekritiska situācija – Datorsistēmas atteikums, kura novēršana nav steidzama un kas tieši neietekmē 

pasūtītāja darbinieku tiešo pienākumu veikšanu, bet rada neērtības darbā. 

Ārkārtas problēmas procedūra – iestāšanās gadījumā nekavējoties eskalē/informē Pasūtītāja 

norādītās kontaktpersonas.  
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Apkalpošanas adreses – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienību biroju un iecirkņu adreses, uz 

kurām attiecas Līguma apkalpošanas pamatnoteikumi (tādi kā - reakcijas laiks, utml.). Apkalpošanas 

adreses ir dotas līguma 2. pielikumā. 

Personas datu aizsardzības pārkāpums – ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai 

nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, 

pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Līguma ietvaros Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par noteiktu samaksu apņemas veikt Pasūtītāja 

datorsistēmu apkalpošanu, t.sk., datorsistēmu regulārās apkopes, problēmu novēršanu, darba 

uzdevumu izpildi atbilstoši Līguma 3. pielikumam, Līgumā noteiktajās Apkalpošanas adresēs 

(Līguma 2. pielikums). 

 

3. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājs:  

3.1. Nodrošina Līguma 3. pielikuma noteikto pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

3.2. Darbu veikšanai izmanto savā rīcībā esošos mobilos sakaru līdzekļus, instrumentus, aparatūru 

un transportu, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai Pasūtītāja apkalpojamajās adresēs bez 

atsevišķas samaksas. 

3.3. Sniedz Pasūtītāja darbiniekiem tehniska rakstura konsultācijas datorsistēmu un standarta 

programmnodrošinājuma ekspluatācijas jautājumos. 

3.4. Nodrošina reģistrēto remonta darbu organizāciju, tai skaitā, arī gadījumos, ja garantijas vai pēc 

garantijas remontu nodrošina cits uzņēmums. 

3.5. Izraksta rēķinus pēc 6.2. punktā minēto atskaišu abpusējas parakstīšanas. 

3.6. Nozīmē atbildīgo personu (Līguma koordinatoru), kas no Izpildītāja puses būtu tiesīgs/a 

operatīvi izlemt jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu izpildi, ieskaitot personas datu 

aizsardzības pārkāpumu paziņošanu Pasūtītājam. 

3.7. Ja, apkalpojot datortehniku, uz kuru attiecas garantijas nosacījumi, Izpildītāja vainas dēļ 

datortehnikai tiek nodarīti tādi bojājumi, kas pārtrauc datortehnikas ražotāja garantijas saistības, 

Izpildītājam jāsedz visas izmaksas, kas citādi attiektos uz ražotāja garantiju, visā attiecīgās 

datortehnikas ekspluatācijas laikā. 

3.8. Ir pilnībā atbildīgs par savu apakšuzņēmēju veikto darbību saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 

Izpildītājs Līgumā ar apakšuzņēmēju iekļauj identiskas datu aizsardzības prasības, kādas 

noteiktas šajā Līgumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (Līguma 3.pielikums).  

3.9. Nodrošina, ka Līguma darbības laikā, Līguma 2.1.punktā minēto pakalpojumu veikšanai tiek 

piesaistīti kvalificēti eksperti. Šo ekspertu maiņas gadījumā, Izpildītājs nodrošina līdzvērtīgu 

ekspertu piesaisti Līguma 2.1.punktā minēto pakalpojumu veikšanai. 

3.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja norādītajā termiņā, sniedz Līguma 4.6. punktā prasīto 

informāciju.  

3.11. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 

līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.sadaļā noteikto 

kārtību. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neiesniedz saistību izpildes nodrošinājumu 

vai iesniedz to neatbilstošu Iepirkuma nolikuma 8.sadaļā noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir 

tiesības vienpusēji nekavējoties izbeigt Līgumu.  

3.12. Izpildītājs nodrošina, ka tā nodarbinātās personas un apakšuzņēmēji, kam ir piekļuve Pasūtītāja 

personas datiem, neapstrādā personas datus citādi, kā noteikts šajā Līgumā un atbilstoši 

Pasūtītāja norādījumiem, izņemot likumā paredzētos gadījumus.  

 

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

Saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs:  

4.1. Nodrošina Izpildītāja piekļūšanu pie apkalpojamajās datortehnikas un, ja nepieciešams, atļauj 

Izpildītājam veikt remontējamās datortehnikas nogādāšanu ārpus Pasūtītāja telpām. 

4.2. Apmaksā Līguma 6.2. punktā minētos maksājumus par veiktajiem darbiem un sniegtajiem 

pakalpojumiem, kas veikti saskaņā ar šo Līgumu.  

4.3. Rakstveidā 5 darba dienu laikā informē Izpildītāju par Līguma nosacījumu savlaicīgu 

nepildīšanu.  

4.4. Nozīmē atbildīgo personu (Līguma koordinatoru), kas no Pasūtītāja puses būtu tiesīga operatīvi 

izlemt jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu izpildi (Līguma 3. pielikums). 
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4.5. Par visām izmaiņām apkalpošanas adrešu sarakstā (Līguma 2. pielikums) Pasūtītājs informē 

Izpildītāja norādīto kontaktpersonu. 

4.6. Līguma darbības laikā ne retāk kā reizi gadā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Līguma 

2.1.punktā minēto pakalpojumu veikšanai piesaistītajiem kvalificētajiem ekspertiem. 

 

5. Servisa pieteikšanas procedūra 

5.1. Problēmu pieteikšanu var veikt ikviens Pasūtītāja darbinieks; 

5.2. Konsultācijas var pieteikt Pasūtītāja ārējo IS lietotāji; 

5.3. Darbu pieteikšanas kārtība ir noteikta šī Līguma 3. pielikumā. 

 

6. Līguma summa un norēķinu kārtība 

6.1. Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz 362 422,50 EUR 

(trīs simti sešdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un piecdesmit centi), bez PVN. 

Līguma vienību cenas detalizēti noteiktas Līguma 1. pielikumā. Kopējā Līguma viena mēneša 

provizoriskā summa tiek veidota no Finanšu piedāvājuma 1. – 8. pozīcijas summas un papildus 

summas 15 % apmērā neparedzētiem darbu apjomiem.  
6.2. Konkrētā mēneša apmaksājamā summa tiek noteikta pēc problēmu pieteikumu, darba uzdevumu 

un datoru profilakšu atskaitēm (atskaites tiek sagatavotas elektroniski Atlassian jira service desk 

vidē) atbilstoši stundu likmei (Finanšu piedāvājuma 2. – 8. pozīcija) un Palīdzības dienesta 

izmaksām atbilstoši mēneša likmei (Finanšu piedāvājuma 1. pozīcija). 

6.3. Rēķinu apmaksas termiņš – 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas (uz Latvijā reģistrētas bankas 

kontu) vai 30 (trīsdesmit) kalendārā dienas (uz ārvalstī reģistrētas bankas kontu) kopš rēķina 

saņemšanas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis bankas 

pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.  
6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro: 

6.4.1. Reakcijas laiku, kurš noteikts Līguma 3. pielikuma 4.3., 4.4. un 4.5. punktā, un 

Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 5 (piecu) EUR apmērā par katrām nokavētām 10 (desmit) minūtēm; 

6.4.2. Ierašanās laiku vai sazināšanās ar lietotāju pa telefonu vai e-pastu un risināšanas 

sākšanas laiku, kurš noteikts Līguma 3. pielikuma 4.3., 4.4. un 4.5. punktā un Pasūtītājs 

pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 

(piecu) EUR apmērā par katrām nokavētām 10 (desmit) minūtēm; 

6.4.3. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiku, kurš noteikts Līguma 3. 

pielikuma 4.3., 4.4. un 4.5. punktā un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt 

līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 (piecu) EUR apmērā par katrām 

nokavētām 10 (desmit) minūtēm; 

6.4.4. Attālinātu problēmu novēršanu un darba uzdevumu izpildi pieteikumiem, kurus var 

novērst attālināti un kuri noteikti Līguma 3. pielikuma 4.1.2.4. punktā, bet, ja novērš 

minēto problēmu vai izpilda darba uzdevumu, ierodoties uz vietas pie lietotāja, tad darba 

apmaksa par konkrēto darbu netiek veikta; 

6.4.5. Ja tiek pārkāpts iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktais pienākums par 3 (triju) 

vienlaicīgu sarunu pieņemšanu uz primāro telefona numuru un 2 (divu) vienlaicīgu 

sarunu pieņemšanu uz papildus telefona numuriem vairāk kā 3 (trīs) reizes kalendārā 

mēneša laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % apmērā no Palīdzības 

dienesta mēneša maksas; 

6.4.6. Līguma izpildes kārtību, kas izpaužas, kā vismaz 10% no kalendārā mēneša laikā veikto 

pieteikumu neizpilde, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % apmērā no 

Palīdzības dienesta mēneša maksas. 

6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda šajā Līgumā noteiktās saistības, izņemot Līguma 6.4 punktā 

noteiktos gadījumus, un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma kopējās summas 

par katrām nokavētām 8 (astoņām) darba stundām, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai 

izpildītāja Līguma izpildē iesaistītu trešo personu dēļ, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

no Līguma 6.1. punktā noteiktās summas. 

6.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja 

maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no šī 

Līguma 6.1. punktā noteiktās Līguma kopējās darījuma summas, kuru samazina attiecīgi par 
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summu, kuru Pasūtītājs iegūst, izmantojot savas Līguma saistību izpildes galvojumā noteiktās 

tiesības. 

6.7. Līguma 6.4. un 6.5. punktos noteiktā Līgumsoda gadījumā pēc Līgumsoda pieprasīšanas 

kārtības izpildes Izpildītājs Pasūtītājam nākošajā kalendārajā mēnesī iesniedz rēķinu, kura 

summa ir samazināta par iepriekšējā mēnesī aprēķināto Līgumsoda apmēru.  

6.8. Līguma pēdējā kalendārajā mēnesī Līguma 6.4. un 6.5. punktos noteiktā Līgumsoda gadījumā 

Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu, kuru Izpildītājs apmaksā 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Pasūtītāja norādīto bankas 

kontu.  

6.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs neizpilda Līguma 6.3. punktā noteiktās saistības, Izpildītājs pieprasa no 

Pasūtītāja maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma kopējās 

summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma 

6.1. punktā noteiktās summas. 

6.10. Gadījumā, ja Puses neievēro šī Līguma 9.sadaļā noteiktās konfidencialitātes prasības vai 

Līgumā un tā 3.pielikumā pievienotajā tehniskajā specifikācijā noteiktās personas datu 

aizsardzības prasības, Puses maksā līgumsodu 500,- EUR apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu, kā arī atlīdzina visus ar savu saistību pārkāpumu radītos zaudējumus.  

6.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

6.12. Līguma 1. pielikumā noteiktās vienību cenas var pārskatīt vienu reizi gadā, ne ātrāk kā 12 

(divpadsmit) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas dienas, ja kāda no Pusēm iesniedz rakstisku 

ierosinājumu un ja patēriņa cenas no Līguma noslēgšanas dienas (vai iepriekšējās cenas 

pārskatīšanas dienas), pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ir 

mainījušās vairāk par 5 (pieciem) procentiem. Patēriņa cenu izmaiņas attiecīgā aprēķinu periodā 

nosaka - summējot katra mēneša patēriņa cenu pārmaiņas, sākot ar pirmo pilno kalendāro 

mēnesi. Šajā punktā noteiktajā kārtībā vienlaikus ar cilvēkdienas cenas pārskatīšanu pārskata arī 

Līguma 2.1. punktā noteikto kopējo Līgumcenu.  

6.13. Līguma 1. pielikuma 1. punktā noteikto Palīdzības dienesta mēneša maksu var pārskatīt vienu 

reizi gadā, ne ātrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas dienas, ja kāda no 

pusēm iesniedz rakstisku ierosinājumu un ja ir mainījies palīdzības dienestā ietilpstošo 

pakalpojumu apjoms (3. pielikuma 6.5. punkts). Cenu samazina/palielina 10% apmērā par katru 

palīdzības dienesta pakalpojuma apjoma (3. pielikuma 6.5. punkts) izmaiņu par 100 vienībām 

vidēji mēnesī iepriekšējo 12 mēnešu laikā. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Nosacījumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, ir jārisina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Visi strīdi, kas rodas no šī Līguma, tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā pusēm 

vienoties neizdodas, strīds tiek izskatīts Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās 

reglamentu.   

7.3. Ja kādas no Pusēm saistību izpildes nokavējums liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību 

izpildi, tad attiecīgi par pirmās Puses nokavēto laika posmu var tikt pagarināta saistību izpilde 

otrai Pusei. 

7.4. Līgums ir sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku: viens eksemplārs 

Pasūtītājam, otrs eksemplārs Izpildītājam.  

7.5. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā ierosināt Līguma grozījumus. Grozījumiem jābūt noformētiem 

rakstiski, abpusēji saskaņotiem un parakstītiem. Līguma rekvizītos norādītā Izpildītāja bankas 

konta maiņa Līguma izpildes laikā ir veicama, Pušu starpā noslēdzot rakstveida vienošanos. 

7.6. Ar Līguma parakstīšanas brīdi Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja noteiktās iekšējās kārtības 

un datu drošības noteikumus. 

7.7. No Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis kas ir tiesīgs parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus 

un atskaites šī Līguma izpildes laikā ir XXXXXXXXXXXXX, e-pasts: XXXXXXXXXXXXX. 

7.8. No Izpildītāja puses pilnvarotais pārstāvis kas ir tiesīgs parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus 

un atskaites šī Līguma izpildes laikā ir XXXXXXXXXXXXX, e-pasts: XXXXXXXXXXXXX. 

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

iespējami, ja: 

7.9.1. Izpildītājs apakšuzņēmēja nolīgšanu saskaņojis Līguma 11. sadaļā noteiktajā kārtībā; 

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

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 
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7.9.3. 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 Līgumā norādītajājām Pušu 

kontaktpersonu elektroniskā pasta adresēm un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski 

informēt otru pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un 

tiesību pārņēmēju. 

 

8. Līguma termiņš un Līguma spēkā esamība 

8.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 4.aprīlī un, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas ātrāk, ir spēkā: 

8.1.1. 5 (piecus) gadus no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

8.1.2. līdz brīdim, kad Pasūtītāja veiktie maksājumi Līguma izpildes ietvaros ir sasnieguši 

Līguma 6.1.punktā minēto summu.   

8.2. Līgums var tikt izbeigts, ja to pieprasa viena no Līguma pusēm šādos gadījumos:  

8.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līguma 3. punktā minētos pienākumus vai kavē to izpildi vismaz 1 

(vienu) mēnesi. Šādā gadījumā Pasūtītājs izmanto savas Līguma saistību izpildes 

galvojumā noteiktās tiesības; 

8.2.2. ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Izpildītāju, kavējot maksājumu vairāk kā 1 mēnesi. 

8.3. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma ir jāiesniedz rakstiskā formā vai to nosūtot parakstītu 

elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu uz Līguma rekvizītos pušu norādītajām elektroniskā 

pasta adresēm 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš, ja Puses nevienojas savādāk.  

 

9. Konfidencialitāte 

9.1. Līdzēji apliecina, ka no otra Līdzēja iegūtu konfidenciālu informāciju, ja tas nepieciešams 

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

esošo normatīvo aktu prasībām. 

9.2. Ar konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros jāsaprot jebkura vārdiska, vizuāla, rakstiska, 

elektroniska vai cita veida informācija, kura Izpildītājam tiek nodota vai citādi kļūst zināma 

saistībā ar šā Līguma izpildi, tai skaitā, bet ne tikai: 

9.2.1. Līguma saturs un informācija par Līgumā noteiktajiem pakalpojumiem; 

9.2.2. datorsistēmu lietotāju vārdi, uzvārdi, adreses, telefona numuri, maksājumu summas un 

tamlīdzīga informācija; 

9.2.3. jebkura Līguma izpildes procesā iegūta tehniska, komerciāla, ar Pasūtītāja intelektuālo 

īpašumu saistīta vai cita informācija par Pasūtītāju un tā darbību; 

9.3. Izpildītājam aizliegts izpaust konfidenciālu informāciju, kas tam nodota vai citādi kļuvusi 

zināma saistībā ar šī Līguma izpildi, bez Pasūtītāja iepriekš izdotas rakstiskas atļaujas, izņemot 

to informāciju, kas ir vai kļūst publiski pieejama likumīgā veidā un, nepārkāpjot šo Līgumu. 

Aizliegums neattiecas uz informācijas izpaušanu tādā apjomā, kas nepieciešams Izpildītāja 

apakšuzņēmējam šā Līguma izpildei. Aizliegums izpaust informāciju ir spēkā gan šā Līguma 

darbības laikā, gan arī pēc šajā Līgumā paredzēto saistību izpildes. 

9.4. Izpildītājs nodrošina šā Līguma 9.1.punktam, 9.2.punktam un 9.3.punktam identisku 

konfidencialitātes prasību noteikšanu personāla darbiniekiem, kā arī ikvienam Izpildītāja 

apakšuzņēmējam, paredzot apakšuzņēmēju atbildību par šīs prasības pārkāpšanu, kas nav 

mazāka par šā Līguma 6.10.punktā paredzēto atbildību.  

 

10. Nepārvarama vara  

10.1. Neviena no Līguma pusēm nav atbildīga par Līguma saistību nepildīšanu vai nokavējumu tāda 

iemesla dēļ, kurš bijis ārpus tās kontroles (nepārvarama vara), tādu kā karš, dumpis, streiks, 

stihiskas nelaimes, valdības krīzes. 

 

11. Apakšuzņēmēju un personāla piesaistīšana un maiņa. 

11.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. 

Apakšuzņēmēju un personāla piesaistīšana un maiņa veicama Publisko iepirkumu likuma 

62.pantā un šajā Līguma sadaļā minētajā kārtībā. Izpildītājs Līgumā ar apakšuzņēmēju iekļauj 

aizliegumu apakšuzņēmējam bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaistīt citus 

apakšuzņēmējus, ja to piesaistes mērķis ir nodrošināt kādu no šajā Līgumā paredzētajiem 

pakalpojumiem. Jebkura apakšuzņēmēja tālāku apakšuzņēmēju piesaiste ir skaņojama ar 

Pasūtītāju šajā Līguma sadaļā noteiktajā kārtībā.  
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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 personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no sekojošiem 

nosacījumiem: 

11.3.1. Izpildītāja personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja 

personālu vai apakšuzņēmējiem; 

11.3.2. ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents 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 iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 

(minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

11.3.3. ja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma 42. 

panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

11.3.4. ja apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 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 piecu darbdienu laikā pēc tam, 

kad saņēmis visu informāciju un dokumentus. 

11.6. 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. 

 

 

12. Pielikumi 

12.1. Līgums satur sekojošus pielikumus, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:  

12.1.1. l. pielikums – Finanšu piedāvājums; 

12.1.2. 2. pielikums – Apkalpošanas adreses un datoru skaits tajās; 

12.1.3. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

12.1.4. 4. pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

 

13. 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: XXXXXXXXXXXXX 

Banka: XXXXXXXXXXXXX 

kods XXXXXXXXXXXXX 

konta Nr. XXXXXXXXXXXXX 

 

           

XXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXX 
 

mailto:lvm@lvm.lv
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1.pielikums 

 

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

līgumpartnera komercnoslēpuma aizsardzību.



 

 

2.pielikums 

Apkalpošanas adreses un datoru skaits tajās  

 

Vispārīga informācija - ap 10% apkalpošanas adrešu var mainīties vai to skaits palielināties par apmēram 

25% pirmajā apkalpošanas gadā un aptuveni par 10% turpmākajos. Pakalpojuma sniegšanas laikā biroju 

skaits, kas ir aprīkoti ar lokālajiem datortīkliem var mainīties, kā arī var mainīties darba vietu skaits vienā 

lokālajā datortīklā. 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojumu sniegšanas vieta, adrese 
Datoru skaits 

1. Centrālais administrācijas birojs, Rīga, Vaiņodes 1 ~250 lietotāji 

2. AV Mežsaimniecība, Silva 18, Launkalnes pagasts, 

Valkas rajons 
~55 lietotāji 

3. DK mežsaimniecība, Liepājas rajons Kazdangas pag. 

„Boju muzejs” 
~50 lietotāji 

4. DL mežsaimniecība, Fabrikas iela 2, Līvāni, Preiļu 

rajons 
~60 lietotāji 

5. RV mežsaimniecība, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, 

Valmieras pag., Burtnieku nov. 
~55 lietotāji 

6. VD mežsaimniecība, Blaumaņa iela 3, Koknese, 

Aizkraukles rajons 
~40 lietotāji 

7. Z mežsaimniecība, „ Atmodas iela 19, Jelgava ~55 lietotāji 

8. ZK mežsaimniecība, Parka iela 1, Dundaga, Talsu raj. ~45 lietotāji 

9. ZL mežsaimniecība, „Mežrozes”, Verēmu pag. ~40 lietotāji 

10. SS birojs, Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Madonas rajons ~15 lietotāji 

11. "Tērvetes informācijas centrs", Tērvetes sils, Tērvete, 

Tērvetes nov. 
~10 lietotāji 

12. Egļu iela 4, Talsi ~17 lietotāji 

13. Lācera iela 4, Valmiera ~3 lietotāji 

14. Mazais birojs, Jaunmoku pils, Tukuma rajons ~20 lietotāji 

15. Mazsilu kokaudzētava, „Mazsili”, Abavas pagasts, 

Talsu rajons 
~ 3 lietotāji 

16. Strenču kokaudzētava, „Strenči”, Trikātas pagasts, 

Valkas rajons 
~4 lietotāji 

17. Podiņu kokaudzētava, „Podiņi”, Indrānu pagasts, 

Madonas rajons 
~2 lietotāji 

18. "Popes kokaudzētava", Platenes ciems, Tārgales pag. ~2 lietotāji 

19. Madonas rajons, Indrānu pag. „Ezernieki” ~1 lietotājs 

20. Talsu rajons, Ģibuļu pag. „Dumbri” ~2 lietotāji 

21. Pļaviņu kokaudzētava, Aiviekste pag., Aizkraukles raj. ~2 lietotāji 

22. Raiņa iela 5, Rūjiena pieslēguma punkts 

23. Purva iela 2, Gulbene pieslēguma punkts 

24. Jūras iela 6, Limbaži pieslēguma punkts 

25. Viesnīca Metrapole Baznīcas 11, Kuldīga pieslēguma punkts 

26. Mežsētas, Preiļu pag. pieslēguma punkts 

27. Ozolu iela 1, Alūksne pieslēguma punkts 

28. Jelgavas kokaudzētava, Rīgas 54a ~2 lietotāji 

29. Valmieras kokaudzētava, " Stādaudzētava" ~2 lietotāji 

30. "Slodas", Jaunkalsnava ~4 lietotāji 

31. "Ozolkrogs", Līgatne pieslēguma punkts 

32. Daugavpils stādu laukums, Vizbuļu iela 4 ~2 lietotāji 

33. “Kokaudzētava”,  Silva Smiltene, Launkalnes pag., 

Smiltenes novads 
~2 lietotāji 

34. Nēķina muiža, Taurene pieslēguma punkts 

35. Rīgas iela 22, Valka pieslēguma punkts 

 



 

 

 

  

 

3.pielikums 
Tehniskā specifikācija 

(Minimālās prasības) 

 

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Apkalpojamās datortehnikas un programmatūras skaits un modeļi līguma izpildes laikā var mainīties. 

1.2. Termini, saīsinājumi, definīcijas: 

1.2.1. Datortehnika - Pasūtītāja izmantotie portatīvie datori, stacionārie datori, VDI iekārtas, monitori, drukas 

iekārtas, laukdatori, mobilās iekārtas un citas iekārtas. 

1.2.2. Datorsistēma – Pasūtītāja izmantotā datortehnika un programmatūra, kas nodrošina datortehnikas darbu, 

kā arī cita programmatūra, kas minēta tehniskajā specifikācijā. 

1.2.3. Lietotājs – ikviens pasūtītāja darbinieks, kurš darba pienākumu veikšanai izmanto uzņēmuma 

datortehniku un programmatūru un kuram ir atvērti atbilstoši lietotāja konti uzņēmumā izmantojamajās 

programmatūrās; 

1.2.4. Ārējais lietotājs – sadarbības partneru un klientu darbinieki, kuri darba pienākumu veikšanai izmanto 

Pasūtītāja IS sistēmas; 

1.2.5. Darba diena - visas nedēļas dienas, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas. 

1.2.6. Darba laiks – laika periods darba dienās no 8:30 līdz 17:30 

1.2.7. Konsultācija – Lietotāja konsultēšana par kādas programmas vai IS sistēmas lietošanu. 

1.2.8. Reakcijas laiks – laiks, kādā pēc izsaukuma saņemšanas apkalpojošais inženieris sazinās (ierodoties 

klātienē, telefoniski vai nosūtot ziņu pa elektronisko pastu un vai komentējot attiecīgo pieteikumu, 

palīdzības dienesta pieteikumu sistēmā) ar problēmas pieteicēju un/vai lietotāju un uzsāk problēmas 

risināšanu. 

1.2.9. Risināšanas laiks – Laiks, no problēmas/darba uzdevuma risināšanas sākuma, neieskaitot tajā reakcijas 

laiku, līdz problēmas/ darba uzdevuma novēršanas brīdim.  

1.2.10. Novēršanas laiks - Laiks, no problēmas/darba uzdevuma pieteikšanas brīža līdz problēmas/ darba 

uzdevuma novēršanas brīdim. 

1.2.11. Tarifikācija - Problēmas/darba uzdevumu risināšanas laiks tiek uzskaitīts ar 15 minūšu soli, apaļojot uz 

augšu. Piemēram 1) risināšanas faktiskais laiks ir 5 minūtes, bet tiek uzskaitīts kā 15 minūtes, 2) 

risināšanas faktiskais laiks ir 50 minūtes, bet tiek uzskaitīts kā 60 minūtes. 

1.2.12. Kritiska situācija – Datorsistēmas darbības atteikums (gan programmatūra, gan datortehnika, gan tīkla 

aktīvā vai pasīvā aparatūra), kura rezultātā datortehnikas lietotājs nevar veikt viņam uzdotos darba 

pienākumus, kas saistīti ar datortehnikas izmantošanu. Printera tonera trūkums vai printera darbības 

traucējumi nevar tikt uzskatīts par kritisku problēmu. Lokālā datortīkla problēma, kas palēnina darbu 

visiem viena reģionālā biroja darbiniekiem tiek uzskatīta par kritisku. 

1.2.13. Vidēji kritiska situācija – Datorsistēmas darbības atteikums, kura rezultātā Pasūtītāja darbinieks nevar 

veikt viņam uzdotos dienesta pienākumus ierastajā veidā, bet eksistē citi risinājumi vai darba pienākumu 

veikšana ir apgrūtināta, piemēram, darbus var veikt, bet daudz lēnāk vai ir jālūdz cita kolēģa palīdzība. 

Printera tonera trūkums nevar tikt uzskatīts par vidēji kritisku problēmu. 

1.2.14. Nekritiska situācija – Datorsistēmas atteikums, kura novēršana nav steidzama un kas tieši neietekmē 

pasūtītāja darbinieku tiešo pienākumu veikšanu, bet rada neērtības darbā. 

1.2.15. Apkalpošanas adreses – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienību biroju un iecirkņu adreses, uz kurām 

attiecas Līguma apkalpošanas pamatnoteikumi (tādi kā - reakcijas laiks, utml.). Apkalpošanas adreses ir 

aprakstītas nolikuma 1. pielikuma 8. punktā. 

1.2.16. Personas datu aizsardzības pārkāpums – ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai 

nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, 

pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.  

 

 

2. DATORSISTĒMU APKALPOŠANAS PAKALPOJUMA APRAKSTS 

2.1. Vispārīgā daļa 

2.1.1. Pretendentam jānodrošina maksimāli ātra datorsistēmu darbības atjaunošana, nepieļaujot vai minimizējot 

funkcionalitātes un/vai datu zudumu. 

2.1.2. Problēmu situāciju operatīva risināšana, bojātās/nestrādājošās datortehnikas vienības aizstāšana uz 

remonta laiku ar funkcionāli līdzvērtīgu, ja bojājumu nav iespējams novērst uz vietas atbilstoši 

noteiktajam servisa līmenim.  

2.1.3. Datortehnikas konfigurāciju izmaiņas atbilstoši dotajam darba uzdevumam (papildus atmiņas, cieto disku, 

tīkla karšu un dažāda cita aprīkojuma uzstādīšana vai nomaiņa).  



 

 

2.1.4. Pretendenta rīcībā jābūt programmatūrai ar, ko iespējams pieslēgties attālināti Pasūtītāja datoriem 

neinstalējot programmatūru uz Pasūtītāja datoriem. Attālinātās pieslēgšanās programmatūrai jānodrošina 

funkcionalitāte, kas nodrošina, ka lietotāja datoram nevar pieslēgties, ja lietotājs to nav akceptējis. 

2.1.5. Lietotās datortehnikas, nomainīto rezerves daļu utilizācija jāveic vienu reizi ceturksnī, par to sastādot 

utilizācijā nodoto izejmateriālu utilizēšanas aktu (akts tiek sagatavots elektroniski LVM palīdzības 

dienesta sistēmā). 

2.2. Minimālais regulāro apkopes darbu apraksts 

2.2.1. Stacionāro un portatīvo datoru regulāro apkopi jāveic pēc Pasūtītāja IS administratora pieprasījuma (1 

datoram maksimums 2 reizes līguma darbības laikā), un saskaņojot ar lietotāju vai struktūrvienības 

atbildīgo darbinieku (kontaktpersonu).  

2.2.2. Stacionāro un portatīvo datoru regulārā apkope ietver: 

2.2.2.1. Datu aizsardzības pārbaudes: 

2.2.2.2. pretvīrusu programmatūras un personālā ugunsmūra paraksta faila regulārās atjaunošanās pārbaude un 

automātiskās atjaunošanās pārbaude; 

2.2.2.3. pretvīrusu pārbaude un kaitīgā koda programmatūras likvidēšana; 

2.2.2.4. interneta drošības pakāpes pārbaude; 

2.2.2.5. aizsardzība pret nesankcionētu pieeju lietotāja datiem; 

2.2.3. datoru operētājsistēmas *.log failu (event logs) analīze; 

2.2.4. pagaidu failu dzēšana (internet temporary files, cokies utt.); 

2.2.5. cietā diska pārbaude, optimizācija (S.M.A.R.T. datu analīze, Bad block, un kļūdu pārbaude, 

defragmentācija utt.); 

2.2.6. programmatūras jaunāko uzlabojumu, versiju (t. sk. patch, service pack) uzstādīšana pēc pieprasījuma; 

saskaņojot ar IS administratoriem; 

2.2.7. iekārtu skaņošana - iekārtu dziņu (draiveru) atjaunošana pēc pieprasījuma; saskaņojot ar IS 

administratoriem un to parametru skaņošana; 

2.2.8. datoru un programmu darbības pārbaude un skaņošana darbam lokālā datortīklā; 

2.2.9. lietotāja pieslēgšana serverim (domēnam), disku un perifērijas iekārtu pievienošana atbilstoši standartam; 

2.2.10. datora sistēmbloka, monitora un komutācijas elementu apkope; 

2.2.11. datortehnikas iespēju paplašināšana, uzstādot papildus kartes, blokus un citus elementus, kā arī 

programmatūru, nodrošinot datu sinhronizāciju un pārraidi starp mobilajām iekārtām (mobilie telefoni, 

plaukstdatori); 

2.2.12. citi ieplānoti un ar Pasūtītāja IS administratoriem saskaņoti plānveida regulārie darbi; 

2.2.13. datora konfigurācijas un aktuālās programmatūras versiju pārbaude vai tas atbilst Pasūtītāja uzņēmuma 

noteiktajam standartam; 

2.2.14. IT servisu pieejamības kontrole: 

2.2.14.1. e-pasta servera pieejamība; 

2.2.14.2. datoru audita programmatūras servisa un aģenta darbības pārbaude; 

2.2.14.3. Microsoft aktīvās direktorijas tiesību politikas izplatīšanās pārbaude; 

2.2.14.4. citu uzņēmuma IT servisu pieejamības pārbaude. 

2.2.15. Pamanītās problēmas, rekomendācijas un cita informācija, kas ir būtiska Pasūtītājam un raksturo 

datortehnikas stāvokli jāatzīmē elektroniski LVM palīdzības dienesta sistēmā (Atlassian jira service desk). 

3. PRETENDENTAM JĀVEIC OBLIGĀTA ELEKTRONISKA SASKAŅOŠANA AR PASŪTĪTĀJA 

NOTEIKTAJIEM PĀRSTĀVJIEM ŠĀDOS GADĪJUMOS: 

3.1. datorsistēmu problēmu novēršanas gadījumā, ja paredzamais problēmas novēršanas ilgums pārsniedz trīs 

stundas; 

3.2. visiem datortehnikas konfigurācijas izmaiņas un pārvietošanas darbiem; 

3.3. uzstādot papildus programmatūru, kas nav iekļauta Pasūtītāja programmatūras standarta datora „attēlā” (klonā). 

 

4. PALĪDZĪBAS DIENESTA DARBA APRAKSTS 

4.1. Problēmu un darba uzdevumu pieteikšanas kanāli: 

4.1.1. E-pasts – PIEGĀDĀTĀJS izmanto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi uz kuru LVM darbinieki sūta problēmu 

pieteikumus un darba uzdevumus, un kuru PIEGĀDĀTĀJS izmanto saziņai ar LVM darbiniekiem; 

4.1.2. Web portāls – PASŪTĪTĀJS nodrošina web portālu, kurā LVM darbinieki piesaka problēmas, konsultācijas 

un darba uzdevumus; 

4.1.3. Telefona numurs- PASŪTĪTĀJAM piederošs telefona numuri (1-3 numuri, viens primārais numurs un divi 

papildus numuri), kurus PASŪTĪTĀJS pāradresēs uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto telefona numuru vai 

numuriem, uz kuriem zvanot LVM darbinieki un ārējie lietotāji piesaka problēmas, konsultācijas un darba 

uzdevumus. Šiem numuriem PIEGĀDĀTĀJAM būs nepieciešams uzstādīt autoatbildētāja ziņas, kuru tekstu 

nodefinēs PASŪTĪTĀJS. 

4.1.4.  PIEGĀDĀTĀJAM jāspēj nodrošināt 3 vienlaicīgu sarunu pieņemšanu uz primāro numuru un 2 vienlaicīgu 

sarunu pieņemšanu uz katru no papildus telefona numuriem; 



 

 

4.1.4.1. Maksimālais telefona numuru skaits līguma darbības laikā – 3 telefona numuri. 

4.1.5. Tiešsaistes pašapkalpošanās vietne (web portāls)– PASŪTĪTĀJA interneta vietne, kur LVM darbinieki var 

pieteikt problēmas un darba uzdevumus, kā arī sekot līdzi problēmu un darba uzdevumu izpildes statusam. 

4.2. Problēmu/ darba uzdevumu pieteikšanas shēma LVM lietotājiem (skatīt Nolikuma 2. pielikuma 1. attēlu); 

4.3. Konsultāciju pieteikšanas shēma ārējiem lietotājiem (skatīt Nolikuma 2. pielikuma 2. attēlu); 

4.4. Problēmu/ darba uzdevumu pieteikšanas kārtība LVM darbiniekiem: 

4.4.1. Problēmu situāciju/ darba uzdevumu gadījumā pa e-pastu LVM darbinieki piesaka problēmu/ darba 

uzdevumu pieteikumā norādot:  

4.4.1.1. Lietotāja vārds, uzvārds (ja lietotājs nav pats pieteicējs); 

4.4.1.2. Atrašanās vieta; 

4.4.1.3. Problēmas / darba uzdevumu prioritāte 

4.4.1.4. Problēmas / darba uzdevumu steidzamība 

4.4.1.5. Problēmas / darba uzdevumu apraksts; 

4.4.2. Problēmu situāciju/ darba uzdevumu gadījumā pa telefonu LVM darbinieki piesaka problēmu/ darba 

uzdevumu pieteikumā norādot:  

4.4.2.1. Pieteicēja vārds, uzvārds; 

4.4.2.2. Lietotāja vārds, uzvārds; 

4.4.2.3. Atrašanās vieta; 

4.4.2.4. Problēmas / darba uzdevumu prioritāte 

4.4.2.5. Problēmas / darba uzdevumu steidzamība 

4.4.2.6. Problēmas / darba uzdevumu apraksts; 

4.4.3. Problēmu situāciju/ darba uzdevumu gadījumā tiešsaistes pašapkalpošanās vietnē LVM darbinieki 

piesaka problēmu/ darba uzdevumu pieteikumā norādot:  

4.4.3.1. Lietotāja vārds, uzvārds (ja lietotājs nav pats pieteicējs); 

4.4.3.2. Atrašanās vieta; 

4.4.3.3. Problēmas / darba uzdevumu prioritāte 

4.4.3.4. Problēmas / darba uzdevumu steidzamība 

4.4.3.5. Problēmas / darba uzdevumu apraksts; 

4.4.3.6. Palīdzības dienests reģistrē pieteikto problēmu/darba uzdevumu LVM palīdzības dienesta sistēmā 

(Atlassian jira service desk)vidē, aizpildot visus nepieciešamos laukus: 

4.4.4. Problēmu/darba uzdevumu pa e-pastu pieteikšanas gadījumā: 

4.4.4.1. Pieteiktās problēmas kritiskums (kritiska, vidēji kritiska, nekritiska); 

4.4.4.2. Lietotāja vārds, uzvārds; 

4.4.4.3. Atrašanās vieta; 

4.4.4.4. Darba uzdevuma plānotais izpildes termiņš; 

4.4.4.5. Atbildīgais; 

4.4.4.6. Problēmas risinājuma apraksts, kas tika darīts, lai novērstu problēmu; 

4.4.4.7. Problēmas atrisināšanas datums, laiks/darba uzdevuma izpildes datums un laiks; 

4.4.4.8. Problēmas risināšanas veids (Attālināti vai klātienē). 

4.4.5. Problēmu/darba uzdevumu pa telefonu pieteikšanas gadījumā: 

4.4.5.1. Pieteiktās problēmas kritiskums (kritiska, vidēji kritiska, nekritiska); 

4.4.5.2. Pieteicēja vārds, uzvārds; 

4.4.5.3. Lietotāja vārds, uzvārds; 

4.4.5.4. Atrašanās vieta; 

4.4.5.5. Problēmas/uzdevuma reģistrācijas datums, laiks; 

4.4.5.6. Darba uzdevuma plānotais izpildes termiņš; 

4.4.5.7. Problēmas/darba uzdevuma apraksts; 

4.4.5.8. Atbildīgais; 

4.4.5.9. Problēmas risinājuma apraksts, kas tika darīts, lai novērstu problēmu; 

4.4.5.10. Problēmas atrisināšanas datums, laiks/darba uzdevuma izpildes datums un laiks; 

4.4.5.11. Problēmas risināšanas veids (Attālināti vai klātienē). 

4.4.6. Problēmu/darba uzdevumu tiešsaistes pašapkalpošanās vietnē pieteikšanas gadījumā: 

4.4.6.1. Pieteiktās problēmas kritiskums (kritiska, vidēji kritiska, nekritiska); 

4.4.6.2. Darba uzdevuma plānotais izpildes termiņš; 

4.4.6.3. Atbildīgais; 

4.4.6.4. Problēmas risinājuma apraksts, kas tika darīts, lai novērstu problēmu; 

4.4.6.5. Problēmas atrisināšanas datums, laiks/darba uzdevuma izpildes datums un laiks; 

4.4.6.6. Problēmas risināšanas veids (Attālināti vai klātienē). 

4.5. Problēmu/ darba uzdevumu pieteikšana ārējiem lietotājiem: 



 

 

4.5.1. Netiek definētas nekādas specifiskas prasības; 

4.5.2. Ārējais lietotājs īsi definē problēmas būtību; 

4.5.3. Izpildītājs sniedz atbilstošu konsultāciju saskaņā ar Pasūtīja nodrošinātajām instrukcijām. 

 

5. MINIMĀLO SERVISA LĪMEŅU APRAKSTS 

5.1. Palīdzības dienests. 

5.1.1. Pasūtītāja un ārējiem pasūtītāja lietotājiem iespējams pieteikt problēmu 5x14 (katru darba dienu no plkst. 

7:00 līdz plkst. 21:00) stundu režīmā, vienotais palīdzības dienests tās reģistrē 5x14 (katru darba dienu no 

plkst. 7:00 līdz plkst. 21:00) stundu režīmā un sniedz informāciju par kritisko problēmu novēršanas gaitu 

5x14 (katru darba dienu no plkst. 7:00 līdz plkst. 21:00) stundu režīmā. 

5.1.2. Pretendenta palīdzības dienestam jānodrošina sekojošas funkcijas darba dienās no plkst. 8:00 līdz 

plkst.19:00: 

5.1.2.1. Konsultāciju sniegšana, (e-pasts, telefons) par standarta programmu darbību (piemēram: 

standarta/uzņēmuma atbalstīto ārējo iekārtu pieslēgšana, MS Office programmatūra (MS Word, MS 

Excel, MS Outlook), ārējie datu nesēji, Internet Explorer uzstādījumi, utt. ārējās IS sistēmas). Ārējām 

IS sistēmām lai sniegtu konsultācija Pasūtītājs nodrošina atbilstošas instrukcijas. 

5.1.2.2. Uzdevumu nodošana atbilstoši Pasūtītāja procedūrām. 

5.1.2.3. LVM darbinieku paroļu maiņa (kā lietotāju datubāze tiek izmantota Microsoft Active Directory). 

5.1.2.4. Palīdzības dienestam jāveic attālināta problēmu novēršana un darba uzdevumu izpilde pieteikumiem, 

kurus var novērst attālināti, arī tiem LVM darbiniekiem, kuri neatrodas 8.punktā minētajās adresēs. 

5.1.3. Problēmu/darba uzdevumu pārvaldības sistēma. Pretendentam jāizmanto Pasūtītāja rīcībā esoša 

vienota darbu/problēmu izpildes gaitas kontroles sistēma (Atlassian jira service desk), kas nodrošina 

problēmu/darba uzdevumu reģistrācijas iespēju un veic to kontroles funkciju. 

5.1.4. Problēmu/ darba uzdevumu pārvaldības sistēmā ir jāievada un jāsaglabā sekojoša informācija par katru 

problēmu un/vai darbu (Nolikuma pielikuma Nr. 1 4.4.3.6. punktā minētie lauki): 

5.2. Attālināta novēršana darba dienās, laikā no plkst.8:00 līdz plkst.19:00 

5.2.1. Reakcijas laiks: ne ilgāks par 30 minūtēm; 

5.2.2. Kritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā: 

5.2.2.1. Sazināšanās ar lietotāju pa telefonu vai e-pastu un risināšanas sākšanas laiks no problēmas darba 

uzdevumu pieteikšanas brīža 30 minūtes, ja pieteikts pa tālruni, tad risināšana jāsāk nekavējoties; 

5.2.2.2. Problēmas novēršanas darba uzdevumu izpildes laiks: 60 minūtes, ja problēma tiek pieteikta ārpus 

darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.2.3. Vidēji kritiskas problēmas/ darba uzdevuma gadījumā:  

5.2.3.1. Sazināšanās ar lietotāju pa telefonu vai e-pastu un risināšanas sākšanas laiks no problēmas/darba 

uzdevumu pieteikšanas brīža 60 minūtes; 

5.2.3.2. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiks: 120 minūtes, ja problēma tiek pieteikta ārpus 

darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.2.4. Nekritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā: 

5.2.4.1. Sazināšanās ar lietotāju pa telefonu vai e-pastu un risināšanas sākšanas laiks no problēmas/darba 

uzdevumu pieteikšanas brīža 2 darba dienām  

5.2.4.2. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiks: 240 minūtes, ja problēma tiek pieteikta ārpus 

darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.3. Servisa līmenis klātienē 5x11 (pielikuma Nr. 1 8. punktā minētās 1. Prioritātes adreses), darba dienās, 

laikā no plkst.8:00 līdz plkst.19:00 

5.3.1. Reakcijas laiks: ne ilgāks par 30 minūtēm; 

5.3.2. Kritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā: 

5.3.2.1. Ierašanās laiks no problēmas/darba uzdevumu pieteikšanas brīža 60 minūtes; 

5.3.2.2. Problēmas novēršanas/ darba uzdevumu izpildes laiks pie lietotāja: 60 minūtes, ja problēma tiek 

pieteikta ārpus darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.3.3. Vidēji kritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā:  

5.3.3.1. Ierašanās laiks no problēmas/darba uzdevumu pieteikšanas brīža 120 minūtes; 

5.3.3.2. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiks pie lietotāja: 120 minūtes, ja problēma tiek 

pieteikta ārpus darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.3.4. Nekritiskas problēmas darba uzdevuma gadījumā: 

5.3.4.1. Ierašanās laiks no problēmas/darba uzdevumu pieteikšanas brīža 3 darba dienas; 

5.3.4.2. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiks pie lietotāja: 120 minūtes, ja problēma tiek 

pieteikta ārpus darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.4. Servisa līmenis klātienē 5x9 (pielikums Nr. 1 8. punktā minētās 2. Prioritātes  adreses), darba dienās, 

laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30  

5.4.1. Reakcijas laiks: ne ilgāks par 30 minūtēm; 

5.4.2. Kritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā: 



 

 

5.4.2.1.1. Ierašanās laiks no problēmas/darba uzdevumu pieteikšanas brīža 240 minūtes; 

5.4.2.1.2. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiks pie lietotāja: 240 minūtes, ja problēma tiek 

pieteikta ārpus darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.4.3. Vidēji kritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā:  

5.4.3.1.1. Ierašanās laiks no problēmas/darba uzdevumu pieteikšanas brīža 240 minūtes; 

5.4.3.1.2. Problēmas novēršanas/darba uzdevumu izpildes laiks pie lietotāja: 240 minūtes, ja problēma tiek 

pieteikta ārpus darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.4.4. Nekritiskas problēmas/darba uzdevuma gadījumā: 

5.4.4.1. Klātienē: 

5.4.4.1.1. Ierašanās laiks no problēmas/darba uzdevumu pieteikšanas brīža 3 darba dienas; 

5.4.4.1.2. Problēmas novēršanas/ darba uzdevumu izpildes laiks pie lietotāja: 240 minūtes, ja problēma tiek 

pieteikta ārpus darba laika, tad problēmas novēršana tiek skaitīta no nākamās darba dienas. 

5.5. Servisa līmenis – ārējo lietotāju konsultācija: 

5.5.1. Darba dienās, laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00;Vismaz 5 vienlaicīgu telefonisku konsultāciju 

nodrošināšana. 

5.6. Problēmu risināšana. Pretendentam jāspēj vienlaicīgi risināt vismaz 5 problēmas/darba uzdevumus 

klātienē un 5 problēmas/darba uzdevumus attālināti. 

5.7. Attālināta problēmu novēršana.  Pretendenta rīcībā ir jābūt programmatūrai ar kuru var attālināti 

pieslēgties pie Pasūtītāja lietotāju datoriem neveicot nekādas paliekošas instalācijas uz Pasūtītāja lietotāju 

datoriem. Pretendentam jānodrošina iespēja izveidot vismaz 1 konts attālinātas pieslēgšanās programmatūrā 

Pasūtītāja IS administratoriem, ar iespēju redzēt veikto problēmu risināšanas ilgumu, veicējus, kā arī 

izmantot attālinātās pieslēgšanās iespēju u.t.t. 

5.7.1. Prasības 5.7. punktā minētai programmatūrai: 

5.7.1.1. Izmantotā programmatūra atrodas/darbojas uz serveriem/”mākoņa”, kas izvietots EU teritorijā; 

5.7.1.2. Savienojums ar Pasūtītāja lietotāja darbstaciju/ām ir šifrēts; 

5.7.1.3. Pasūtītāja lietotāju datoriem var pieslēgties tikai, ja Lietotājs akceptē pieslēgšanos; 

5.7.1.4. Programmatūra nodrošina iespēju neuzkrāt un neierakstīt datus; 

5.7.1.5. Programmatūra nodrošina pietiekamas atskaites, lai varētu noskaidrot, kādi dati ir uzkrāti attālinātās 

sesijas pieslēgšanās laikā. 

 

6. PAKALPOJUMA APJOMS 

6.1. Apkalpojamo lietotāju, datortehnikas, drukas iekārtu, citu ārējo iekārtu un programmatūras skaits līguma 

izpildes laikā var mainīties. 

6.2. Problēmu pieteikumu un darba uzdevumu skaits ir orientējošs un līguma izpildē faktiskais apjoms var būt 

mainīgs. Apjoms noteikts, pamatojoties uz iepriekšējo gadu vidējo statistiku. 

6.3. Lietotāju skaits – 950; 

6.4. Klātienē risināmu problēmu pieteikumu un darba uzdevumi skaits mēnesī – ~80; 

6.5. Attālināti risināmu problēmu pieteikumu un darba uzdevumi skaits mēnesī – ~450; 

6.6. Ārējo lietotāju konsultāciju skaits mēnesī - <50 

6.7. Datoru skaits – 800; 

6.8. VDI iekārtu skaits – 200; 

6.9. Drukas iekārtu skaits – 320; 

6.10. Citu ārējo iekārtu skaits – 400; 

6.11. Citu iekārtu tipi un skaits (līguma izpildes laikā iekārtu tipi un skaits var mainīties, tajā skaitā atsevišķi 

modeļi no saraksta var tikt pilnībā izslēgti), kuriem bojājumu gadījumos, saskaņojot ar Pasūtītāju izmaksas, 

jāveic remonts un/ vai rezerves daļu piegāde vai nomaiņa no Pasūtītāja resursiem un pārkonfigurēšana: 

 

 

 

 

 

6.12. Programmatūra (līguma izpildes laikā Programmatūra var mainīties, tajā skaitā atsevišķas programmas no 

saraksta var tikt pilnībā izslēgtas): 

Datoru standarta programmatūra 

Abby Finereader 

Adobe Acrobat 

Adobe Reader 

E-parakstītājs (AS „LVRTC”) 

ESRI ArcReader 

ESRI ArcGis 

Checkpoint Endpoint Security 

Citu iekārtu tips Skaits 

Laukdatori 400 

Kopā: 400 



 

 

JS Latvija, JS Baltija (SIA „Karšu apgāds Jāņa sēta”) 

Microsoft Office 2016/365 

Microsoft Outlook 2016/365 

Microsoft Visio 

Microsoft Windows w7/w10 

Mozilla Firefox 

7-zip 

Tildes Birojs  

Pasūtītāja specifiskā programmatūra 

Timber office 

Cirsmu novērtēšanas sistēma Cauna 

Cirsmu līgumu programma CIRLIG 

Resursu vadības sistēma HORIZON (SIA „FMS”) 

Meža darbu reģistrs MEDNIS 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēma GEO 

Personālvadības sistēma  „GAMMA” 

Dokumentu vadības sistēma „GRIFS” 

Ģeogrāfisko datu apstrādes mobilā programmatūra - GEODS 

Pasūtītāja ārējās IS sistēmas 

SPP – Sadarbības partneru portāls 

 

 

7. PĒC PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪJUMA VEICAMO DARBU SATURS 

7.1. Darba staciju remonts (ietver gan remontdarbus, gan detaļu piegādi) vai nomaiņa no pasūtītāja 

resursiem un pārkonfigurēšana; 

7.2. Citas ekspluatācijā esošās un līguma darbības laikā iegādātās datortehnikas apkope, remonts un 

nepieciešamo materiālu piegāde un uzstādīšana; 

7.3. Datu atjaunošana – bojātu datu nesēju (hdd, ssd, scsi, sd u.c.) informācijas atgūšana; 

7.4. Konsultācijas printeru un datortīklu ekspluatācijas un darbības optimizācijas jautājumos; 

7.5. Datortehnikas defektēšana (ierašanās problēmas pieteikuma vietā, defektēšana, defektācijas akta 

sagatavošana, bez remonta veikšanas); 

7.6. Nepieciešamo rezerves daļu nomaiņa (portatīvo datoru akumulatori u.t.t.). 

 

8. STRUKTŪRVIENĪBU SARAKSTS 

 

Nr. p.k. Pakalpojumu sniegšanas vieta, 

adrese 

1. prioritātes adreses 

1. LVM centrālais birojs, Vaiņodes iela 1, Rīga 

2. AV Reģions,"Mežsaimniecība", Silva 18, Launkalnes pag., Smiltenes nov. 

3. DK Reģions, "Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pag., Aizputes nov. 

4. DL Reģions, Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu nov. 

5. RV Reģions, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. 

6. VD Reģions, Blaumaņa iela 3, Kokneses pag., Kokneses nov. 

7. Z Reģions, Atmodas iela 19, Jelgava, 

8. ZK Reģions, Parka iela 1, Dundagas pag., Dundagas nov. 

9. ZL Reģions, "Mežrozes", Lejas Ančupāni, Rēzeknes nov. 

10. SS birojs, Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. 

11. Tērvetes informācijas centrs, "Tērvetes sils", Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

2. prioritātes adreses 

12. Mazais birojs, Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads 

13. Mazsilu kokaudzētava, "Mazsili", Abavas pagasts, Talsu novads 

14. Streņču kokaudzētava, "Kociņi", Trikātas pagasts, Beverīnas novads 

15. Podiņu kokaudzētava, "Podiņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads 

16. Popes kokaudzētava, "Kokaudzētavas", Platene, Tārgales pagasts, Ventspils novads 

17. Pļaviņu kokaudzētava, "Gostiņi", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads 

18. Jelgavas kokaudzētava, Rīgas 54a, Jelgava 

19. Valmieras kokaudzētava, "Stādaudzētava", Valmieras pagasts, Burtnieku novads 

20. Daugavpils stādu laukums, Vizbuļu iela 4b, Daugavpils 

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

22. Salaspils stādu laukums, Miera iela 1, Salaspils 



 

 

Nr. p.k. Pakalpojumu sniegšanas vieta, 

adrese 

23. Madonas rajons, Indrānu pag. „Ezernieki” 

24. Talsu rajons, Ģibuļu pag. „Dumbri” 

25. Raiņa iela 5, Rūjiena 

26. Purva iela 2, Gulbene 

27. Jūras iela 6, Limbaži 
28. Viesnīca Metropole Baznīcas 11, Kuldīga 

29. Ozolu iela 1, Alūksne 

30. "Ozolkrogs", Līgatne 

31 Nēķina muiža, Taurene 

32. Rīgas iela 22, Valka 

33. Bērzpils iela 60, Balvi 
34. Bēzkalni, Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads 

35. Egļu iela 4, Talsi 
Piezīme: Struktūrvienību skaits, atrašanās vietas un nosaukumi līguma izpildes laikā var mainīties. 

 

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS MINIMĀLĀS PRASĪBAS 

9.1. Izpildītājs, ņemot vērā Pasūtītāja Līguma izpildes ietvaros paredzētos personas datu apstrādes procesus, 

uzņemas atbildību par attiecīgu personas datu apstrādes tehnisko un organizatorisko prasību ieviešanu un 

paredz šo prasību nepārtrauktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu apstrādes sistēmu un pakalpojumu 

konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību. 

9.2. Izpildītājs paziņo šā Līgumā minētajai Pasūtītāja noteiktajai kontaktpersonai par jebkuru personas datu 

aizsardzības pārkāpumu vai Līgumā definēto konfidenciālās informācijas aizsardzības režīma neievērošanas 

gadījumu ne vēlāk, kā 24 stundu laikā no brīža, kad to atklāja Izpildītājs vai viņa apakšuzņēmējs. 

9.3. Izpildītājs pakalpojumu sniegšanā, it īpaši attālinātas pieslēgšanās gadījumā, bez Pasūtītāja rakstiskas 

piekrišanas neizmanto programmas rīkus vai datu reģistrēšanas, glabāšanas servisus un citus līdzīgus 

pakalpojumus, ja to izmantošana paredz no Pasūtītāja iegūto personāla vai citu personas datu nodošanu uz 

trešajām valstīm un netiek nodrošināta aizsardzības līmeņa pietiekamība, kā aŗī uz attiecīgo apakšuzņēmēju 

Izpildītājam nav iespējams attiecināt visas, vai kādu no šajā Līgumā paredzētajām apakšuzņēmējiem 

izvirzāmajām prasībām. Izpildītājs arī pārtrauc veikt tādu personas datu apstrādi trešajā valstī, attiecībā uz 

kuru šā Līguma spēkā esamības laikā vēlāk tiek  pieņemts lēmums, ka šajā valstī vairs netiek nodrošināta 

aizsardzības līmeņa pietiekamība. Nepieciešamības gadījumā norādījumus var sniegt Pasūtītājs. 

9.4. Izpildītājam ir aizliegts veidot Pasūtītāja iekārtās esošo datu vai citas informācijas kopijas uz saviem vai trešo 

personu datu nesējiem jebkādā formā, ja šādas kopijas veidošana nav nepieciešama vai adekvāta attiecīgā 

pakalpojuma nodrošināšanai. Šaubu gadījumā Izpildītājs konsultējas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par 

attiecīgā pakalpojuma izpildes un fiksēšanas metodēm. 

9.5. Izpildītājs pēc šā Līguma termiņa beigām 1 mēneša laikā nodrošina visu Līguma izpildes laikā savu 

programmu vidēs un iekārtās Pasūtītāja uzkrāto personas datu dzēšanu vai vismaz neatgriezenisku 

anonimizāciju, izņemot, ja Izpildītājs definē noteikta veida personas datu turpmāku glabāšanu saskaņā ar 

noteiktu Izpildītāja leģitīmo interesi. Izpildītājs garantē, ka glabāšanas periodā personas dati netiks izmantoti 

citiem mērķiem, kā arī ievēros visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās un 

organizatoriskās prasības attiecībā uz personas datu glabāšanu un iznīcināšanu. Par jebkādu personas datu 

glabāšanu saistībā ar Izpildītāja leģitīmajām interesēm pēc Līguma darbības termiņa Izpildītājs atbild, kā 

pārzinis saskaņā ar Vispārīgas datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasībām. 

9.6. Izpildītājs nodrošina, ka attiecīgais personas datu apstrādē iesaistītais personāls ir pienācīgi informēts par šajā 

punktā paredzēto prasību ievērošanu.  



 

 

 

 

 

 
2. Pielikuma 

1. Attēls 
 

atklāta konkursa „Par datorsistēmu apkalpošanu AS „Latvijas Valsts meži”” 

nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM KV_2017_389_ak) 
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2. Pielikuma 
2.  Attēls 

 

atklāta konkursa „Par datorsistēmu apkalpošanu AS „Latvijas Valsts meži”” 

nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM KV_2017_389_ak) 
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4.pielikum 

 

 

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

līgumpartnera komercnoslēpuma aizsardzību
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