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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

 

1.2. Pasūtītāja rekvizīti:  

VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, juridiskā 

adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Nordea Bank Finland Plc, 

Latvijas filiāle, Konts: LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods: 

NDEALV2X. 

 

1.3. Pasūtītāja kontaktpersonas: 

1.3.1. organizatoriskajos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu 

vadības daļas iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālr. 67234955, fakss 

67232133, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv; 

1.3.2. tehniskajos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Galvenā inženiera 

daļas Attīstības plānošanas galvenā analītiķe, projekta vadītāja Māra 

Tapiņa tālr. 67232527, fakss 67232133, e-pasts mara.tapina@ldz.lv . 

 

1.4. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana: 

1.4.1. pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2014.gada 20. 

februārim plkst.14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā 

(VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā). Piedāvājumu 

iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pa pastu aizvērtā, 

aizlīmētā aploksnē/sūtījuma pakā ar norādi „Iepirkumu komisijai par 

konkursu „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. 

Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana”. Iepirkuma 

identifikācijas Nr. LDZ-2013/4KF/01-01. Neatvērt līdz 2014.gada 

20.februārim plkst. 14.00; 

1.4.2. piedāvājumu konkursam atver 2014.gada 20. februārī, plkst.14.00, 

Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227.kabinetā; 

1.4.3. piedāvājumu, kas iesniegts konkursa komisijai (turpmāk – komisija) 

pēc 1.4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ 

pretendentam bez izskatīšanas; 

1.4.4. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot 

komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz 1.4.1.apakšpunktā 

noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda 

„Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”; 

1.4.5. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, 

to atver pirms piedāvājuma atvēršanas; 

1.4.6. pretendentam nav atļauts iesniegt vairākus piedāvājuma variantus; 

1.4.7. piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Komisija sastāda sarakstu, kurā 

norāda atvēršanas sēdes dalībnieka vārdu, uzvārdu, un uzņēmuma 

nosaukumu, kuru tas pārstāv; 

1.4.8. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot 

pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu, kā arī 

paziņo, ir vai nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums. Pēc sēdes 

dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda pretendenta „Piedāvājums 

dalībai atklātā Konkursā” veidlapu (1.veidlapa), kurā norādīta 

piedāvātā cena. 
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1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš:  

125 (viens simts divdesmit piecas) dienas no piedāvājuma atvēršanas 

dienas. 

 

1.6. Piedāvājuma noformēšana 

1.6.1. pretendents iesniedz piedāvājumu – par katru iepirkuma daļu 

atsevišķi, kā noteikts 2.2.punktā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: 

„Iepirkuma komisijai par konkursu „Dzelzceļa pasažieru 

infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un videonovērošanas 

sistēmu ierīkošana”. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ-2013/4KF/01-

01. Neatvērt līdz 2014.gada 20. februārim plkst. 14.00.” un adresē: 

VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļai, Gogoļa ielā 3, 

346.kab., Rīgā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī 

pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru; 

1.6.2. pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 3 (trīs) 

kopijas. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz 

piedāvājuma kopiju titullapas - “KOPIJA”, kā arī elektroniskajā datu 

nesējā (CD). Iekārtu un programmatūru ražotāju tehniskos aprakstus 

iesniegt tikai elektroniski (iesniegt latviešu, angļu vai krievu valodā). 

1.6.3. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, rakstveidā latviešu 

valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu 

valodā; 

1.6.4. piedāvājuma lapām jābūt numurētām;  

1.6.5. piedāvājumam jābūt skaidri uzrakstītam, cauršūtam tā, lai dokumentus 

nebūtu iespējams atdalīt, ar vārdiem uzrakstītu kopēju lapu skaitu, ar 

pilnvarotās personas parakstu un zīmogu, bez labojumiem un 

dzēsumiem; 

1.6.6. satura rādītājam jābūt piedāvājuma dokumenta komplekta sākumā. Ja 

piedāvājums sastāv no vairāk kā viena sējuma, tad katrā sējumā ir jābūt 

satura rādītājam. Pirmajā sējumā jānorāda kopējais sējumu skaits ar 

lapu skaitu katrā; 

1.6.7. piedāvājuma nodrošinājumu oriģinālu iesniedz kā atsevišķu dokumentu 

(nesašūtu ar pārējiem dokumentiem); 

1.6.8. ja aploksnes nav marķētas, kā prasīts 1.6.1. punktā, pasūtītājs 

neuzņemas atbildību par konkursa piedāvājumu nesaņemšanu vai 

priekšlaicīgu atvēršanu; 

1.6.9. piedāvājumam jāsastāv no 3 (trīs) daļām: 
1.6.9.1. pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā; 

1.6.9.2. tehniskā piedāvājuma; 

1.6.9.3. finanšu piedāvājuma.  

1.6.10. iesniegtie un atvērtie konkursa piedāvājumi, izņemot piedāvājuma 

nodrošinājumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 

pretendentiem, izņemot tos piedāvājumus, kas iesniegti pēc 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa;  

1.6.11. pretendents piedāvājuma un tam pievienoto papildus dokumentu 

izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2010.gada 

28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta 

noteikumu Nr.291 „Kārtība kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā” prasības (attiecībā uz dokumentu atvasinājumu, 

tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.). 
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1.7. Piedāvājumā iekļauj šādu informāciju un dokumentus: 

  

1.7.1. piedāvājumu dalībai atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma   

1.veidlapu; 

1.7.2. finanšu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 2.a vai 2.b veidlapu; 

1.7.3. piedāvājuma pielikumu saskaņā ar nolikuma 3. veidlapu; 

1.7.4. pretendenta parakstītu apliecinājumu saskaņā ar nolikuma 4. 

veidlapu; 

1.7.5. vispārēju informāciju par pretendentu saskaņā ar nolikuma 5. 

veidlapu;  

1.7.6. vispārēju informāciju par pretendentu saskaņā ar nolikuma 6. 

veidlapu; 

1.7.7. kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta 

pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina konkursa 

piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, 

ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis; 

1.7.8. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju, 

ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz; 

1.7.9. kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 

pretendentam (un pretendenta norādītajai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām) nav pasludināts 

maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā; 

1.7.10. ārvalstu pretendentiem
1
, kā arī pretendenta norādītai ārvalstīs 

reģistrētajai personai (vai apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

konkursa dokumentos noteiktajām prasībām: 

1.7.10.1. ārvalstu kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 

pretendentam (vai personai, kurai ir pretendenta pārstāvības 

tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības 

attiecībā uz šo pretendentu) ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 

jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā; 

1.7.10.2. ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 

pretendentam (un pretendenta norādītajai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām), Latvijā un 

ārvalstī nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveidā 

noslēgta darba līguma , ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai 

divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez 

rakstveidā noslēgta darba līguma; 

                                                 
1
 Ārvalstu pretendentam, lai izpildītu konkursa nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu 

iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus, saskaņā ar tā reģistrācijas valsts 

attiecīgajiem likumiem vai praksi. 
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1.7.10.3. ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 

pretendents (un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

konkursa dokumentos noteiktajām prasībām) ar tādu kompetentas 

institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā (kas izpaužas kā vertikālā 

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu) vai horizontālā karteļa vienošanās 

(izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda; 

1.7.10.4. ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 

pretendentam (un pretendenta norādītajai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām) nav 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu un tas neatrodas likvidācijas stadijā; 

1.7.10.5. ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka 

pretendentam (un pretendenta norādītajai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām), ja tas ir 

reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 EUR; 

1.7.11. aizpildītas un parakstītas pretendenta kvalifikācijas un tehniskā 

piedāvājuma veidlapas (6. veidlapa un visas veidlapas no 6.1. – 6.8.); 

1.7.12. sertifikātus, licences vai citus līdzvērtīgus dokumentus, kuri izsniegti 

atbilstoši pretendenta valsts likumdošanai, un kas apliecina pretendenta 

tiesības veikt pasūtītāja prasībās norādītos darbus; 

1.7.13. personu apvienības vienošanos, ja pretendents ir personu apvienība, kas 

iesniedz piedāvājumu. Šajā vienošanās ir jānorāda, ka visi apvienības 

dalībnieki (partneri) ir solidāri atbildīgi, visi kopā un katrs atsevišķi par 

līguma izpildi, ja konkursa rezultātā līgumu slēgs ar šo apvienību. Šajā 

vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī 

pretendenta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese, un jāapliecina, 

ka personu apvienība un tās sastāvs, personālijas ieskaitot, paliks 

nemainīgs līdz līguma izpildes beigām. Vienošanās ir jānorāda personu 

apvienības vadošais partneris (norādot partnera pilnu nosaukumu, 

faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots (ar notariāli apliecinātu pilnvaru, 

kuru pievieno) iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības 

vārdā. Šādu vienošanos ar parakstiem un zīmogiem apstiprina visi 

apvienības dalībnieki. Ja konkursā uzvarējušais pretendents ir personu 

apvienība, tad pirms līguma slēgšanas šai apvienībai jābūt reģistrētai 

valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un ar tādu pašu nosaukumu 

kā konkursa piedāvājuma vēstules pielikumā. Ja personu apvienības 

biedri ir tikai juridiskas personas, tad vadošā partnera pārstāvības 

tiesības apliecina attiecīgā vienošanās; pasūtītājs līgumu slēgs tikai ar 

reģistrētu apvienību (7.veidlapa); 
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1.7.14. informāciju par pēdējo piecu darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi 

izpildītiem līdzīgiem līgumiem (8.veidlapa); 

1.7.15. tehniskā piedāvājuma atbilstības tabulas (9.veidlapa)- iepirkuma daļai 

Nr.3. 

 

 

1.8. Piedāvājuma nodrošinājums:  

 

1.8.1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir; 

1.8.1.1. iepirkuma daļai  Nr.1  100 000 EUR; 

1.8.1.2. iepirkuma daļai Nr.2   500 000 EUR; 

1.8.1.3. iepirkuma daļai Nr.3   70 000 EUR; 

 

1.8.2. piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka banka izmaksās 

pasūtītājam (pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot 

papildus pamatojumu savai prasībai) piedāvājuma nodrošinājuma 

summu, ja: 

1.8.2.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā 

piedāvājuma nodrošinājums; 

1.8.2.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar 

piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu 

pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

1.8.3. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz bankas garantijas  veidā ar 

derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma 

termiņu (sk. 1.5. punktu); 

1.8.4. piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

1.8.4.1. šī nolikuma 1.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, 

kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai 

jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru 

pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un garantijas 

devējs; 

1.8.4.2. ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma 

procedūrā, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz 

līguma nodrošinājumu; 

1.8.4.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; 

1.8.5. pasūtītājs pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar konkursa uzvarētāju;  

1.8.6. gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu  nevar noslēgt 

1.5. punktā noteiktajā termiņā, komisija var rakstiski pieprasīt 

piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt 

pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

komisijai un attiecīgi pagarina arī piedāvājuma nodrošinājumu 

(garantiju); 

1.8.7. ja komisija atbilstoši 1.8.6. punktam ir pieprasījusi pretendentiem 

piedāvājumu termiņa pagarinājumu, tad pretendentiem 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā jāiesniedz komisijai piedāvājuma nodrošinājuma grozījums 

par termiņa pagarinājumu uz pagarināto piedāvājumu izskatīšanas 

termiņa laiku. Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā 

piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots pretendentam. 

1.9. Tehniskais piedāvājums 
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1.9.1. Iepirkumu daļās Nr.1 un Nr.2: 

1.9.1.1. tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj līguma ietvaros veicamo darbu 

aprakstu, kas apliecina darbu izpildi saskaņā ar pasūtītāja prasībām, 

kā arī citu nepieciešamo informāciju veicamo darbu izpratnes 

pierādīšanai;  

1.9.1.2. tehniskajā piedāvājumā pretendentam par katru tehnisko prasību 

sadaļu jāiesniedz noteikto prasību izpildes detalizēts apraksts un 

jāpievieno rasējumus, shēmas un zīmējumus, kas ir nepieciešami 

ēku, būvju un būvkonstrukciju un komunikāciju sistēmu 

(signalizācijas (SCB), elektroapgādes, t.sk. SCADA, lokālo datu 

pārraides tīklu, uguns trauksmes un tehniskās apsardzes sistēmu un 

to komponenšu) aprakstus un tehniskos datus, kuri skaidri 

demonstrē piedāvāto risinājumu atbilstību pasūtītāja prasībām; 

1.9.1.3. pretendents var pievienot rasējumus, skices vai attēlus, lai 

uzskatamāk parādītu pasūtītāja prasību izpildi un jebkādu citu 

aprakstu un citus papildus dokumentus, kas pēc pretendenta 

ieskatiem nepieciešami. 

1.9.1.4. pretendentam jāiesniedz aizpildītas un parakstītas 6.1.- 6.8.veidlapas 

„Tehniskais piedāvājums”. 

 

 

1.9.2. Iepirkumu daļā Nr.3: 
 

1.9.2.1. tehniskais piedāvājums jāsagatavo detalizēti un pasūtītājam 

saprotamā veidā. Tehniskajā piedāvājumā jāpievieno aizpildīta 

pasūtītāja prasību tabula – nolikuma 9.veidlapa pielikumā, norādot 

atsauces uz tehniskajā piedāvājumā iekļauto aprakstu, iekārtu un 

programmatūras ražotāju tehniskajiem aprakstiem; 

1.9.2.2. pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno piedāvāto 

iekārtu ražotāju tehnisko dokumentāciju latviešu vai angļu valodā – 

visu iekārtu, elementu apraksti atbilstoši pasūtītāja prasībām kopā ar 

aprakstītajām prasībām, norādot publiski pieejamu saiti uz interneta 

vietni katram pievienotajam aprakstam. Ja kāds no pievienotajiem 

tehniskajiem aprakstiem nav publiski pieejams, tehniskajam 

piedāvājumam jāpievieno attiecīgās iekārtas ražotāja tehniskais 

apraksts;  

1.9.2.3. pretendentam jāiesniedz aizpildīta un parakstītas 6.1. - 6.8. 

veidlapas „Tehniskais piedāvājums”; 

1.9.2.4. pretendents var pievienot rasējumus, skices vai attēlus, piedāvāt 

testus darbības principu izpratnei un jebkādu citu aprakstu un citus 

papildus dokumentus, kas pēc pretendenta ieskatiem nepieciešami.  

 

1.10. Finanšu piedāvājums 

 

1.10.1. Finanšu piedāvājumā (līguma cenā) ir jāiekļauj viss darbu apjoms 

kā norādīts pasūtītāja prasībās; 

1.10.2. Finanšu piedāvājumā pretendents cenu norāda EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa; 
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1.10.3. Katras iepirkuma daļas līgums ir kopsumma (Lump Sum 

Contract). Līgums tiks noslēgts par visu darba apjomu kā norādīts 

pasūtītāja prasībās, pamatojoties uz finanšu piedāvājuma pamata 

izmaksu elementiem, ko aizpilda pretendents. Līguma summai, kas tiek 

norādīta finanšu piedāvājumā, jābūt kopsummai par izpildītiem un 

pilnībā pabeigtiem darbiem, tajā skaitā visu defektu novēršanu, ja tādi 

radīsies, un ietver visus maksājumus, izdevumus, izmaksas un visus 

riskus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai arī nav norādīti līgumā, un 

uzņēmējam nav tiesību turpmāk pieprasīt kompensēt šādus izdevumus, 

izmaksas vai riskus. Piedāvājuma līguma cenā ir jāiekļauj pretendenta 

prognozētais cenu pieaugums un jāierēķina neparedzētie izdevumi katrā 

izmaksu pozīcijā. Pretendenta finanšu piedāvājuma pamatizmaksu 

sarakstā līguma cena tiek norādīta pa izmaksu pozīcijām (finanšu 

piedāvājums pa pamatizmaksu elementiem, 2. veidlapa). Projektēšanas 

izmaksas, būvniecības sagatavošanas, pagaidu darbu izmaksas, kā arī 

neparedzēto darbu izmaksas un citas izmaksas ir jāiekļauj finanšu 

piedāvājumā norādītajos pamatizmaksu elementos; 

1.10.4. Piedāvātajā cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām izmaksām, kas 

nepieciešamas, lai izpildītu līgumu, t.sk. personāla, dzīvošanas, 

transporta, iekārtu, biroja telpu un aprīkojuma, nodevām, visa veida 

apdrošināšanu u.c. iespējamām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi. 

Piedāvājumā neiekļautās izmaksas līguma laikā netiks kompensētas. 

Finanšu piedāvājums jāiesniedz pilnībā aizpildīts un parakstīts, atbilstoši 

nolikuma 2.veidlapai; 

1.10.5. Piedāvātā cena līguma izpildes laikā būs nemainīga, arī valūtas 

kursu, cenu inflācijas un citu preču un darbu izmaksas ietekmējošu 

faktoru izmaiņu gadījumos; 

1.10.6. Pretendenta plānotā naudas plūsmas prognoze jāiesniedz visam 

līguma darbības periodam par katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

 

1.11. Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:  

izziņas un citus dokumentus, ko pieprasa pasūtītājs un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz 

kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk 

kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas. 

 

1.12. Pieeja konkursa dokumentiem, to izsniegšana un papildus informācijas 

sniegšana 

  

1.12.1. pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklātā   

konkursa, (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem), dokumentiem un visiem 

papildus nepieciešamajiem dokumentiem VAS „Latvijas dzelzceļš” 

mājaslapā: http://www.ldz.lv (Par uzņēmumu / Saimnieciskā darbība / 

Konkursi http://www.ldz.lv/?object_id=956); 

1.12.2. ar konkursa nolikumu pretendenti var iepazīties arī uz vietas VAS 

„Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, sazinoties ar nolikuma 1.3. 

punktā norādītajām kontaktpersonām pasūtītāja darba laikā un vietā; 

1.12.3. komisija konkursa dokumentus un visus papildus nepieciešamos 

dokumentus publicē pasūtītāja mājaslapā: http://www.ldz.lv sešu dienu laikā 

pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, bet papildu informāciju par konkursa 

dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 

http://www.ldz.lv/
http://www.ldz.lv/?object_id=956
http://www.ldz.lv/


„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ 

 Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” 

10 

 

iesniegšanu vai pretendentu atlasi - iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot 

nosacījumu, ka ieinteresētais pretendents ir laikus (ne vēlāk kā 10 (desmit) 

dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) iesniedzis komisijai 

attiecīgu pieprasījumu. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums katru 

dienu pārbaudīt jaunas informācijas esamību šajā tīmekļa vietnē 

http://www.ldz.lv/?object_id=956 ;  

1.12.4. papildu informācijas pieprasījumi iesniedzami, nosūtot tos pa pastu vai 

faksu un e-pastu nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai. 

Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, 

pieprasītāja amats, vārds, uzvārds, kontakttālruņu, faksa numuri un e-pasta 

adrese. Ja nepieciešams, pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai ieinteresētā 

persona pieprasījuma oriģinālu nosūta pa pastu uz nolikuma 1.2. punktā 

norādīto adresi; 

1.12.5. ja pasūtītājam rodas nepieciešamība grozīt iepirkuma procedūras 

dokumentus, tas ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par 

grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, ievieto 

informāciju par grozījumiem pasūtītāja mājaslapā: http://www.ldz.lv. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija/informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana”, 

atbilstoši pasūtītāja prasībām. 

2.2. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts trīs daļās: 

 

2.2.1. iepirkuma daļa  Nr.1. „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija. Stacijas: „Olaine”, „Jelgava”, „Cukurfabrika””  

(turpmāk -  iepirkuma daļa Nr.1); 

2.2.2. iepirkuma daļa  Nr.2. „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija. Stacijas:   „Zolitūde”, „Imanta”, „Babīte”, „Bulduri”, 

„Dzintari”, „Vaivari”, „Pumpuri”, „Melluži”, „Asari”, „Lielupe”, 

„Majori”, „Dubulti”, „Sloka”” pasažieru infrastruktūras 

modernizācija (turpmāk -  iepirkuma daļa Nr.2); 

2.2.3. iepirkuma daļa  Nr.3. „Informatīvo un videonovērošanas 

sistēmu ierīkošana” (turpmāk -  iepirkuma daļa Nr.3). 

 

2.3. Piedāvājumu pretendents var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma 

priekšmeta daļām, piedāvājumā atsevišķi iesniedzot katru iepirkuma 

priekšmeta daļu; 

2.4. Iepirkuma līgums tiks sagatavots atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un 

projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 

1999. gadā (Conditions of Contract for Plant and Design – Build, For 

Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, 

Designed by the Contractor” First Edition 1999., FIDIC) nosacījumiem 

(turpmāk tekstā Līguma noteikumi). Līgums tiks noslēgts par kopsummu; 

2.5. Līgums tiks noslēgts par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja pretendents 

atzīts par uzvarētāju vairākās iepirkuma daļās, pasūtītājs ir tiesīgs slēgt 1 

(vienu) līgumu par vairākām daļām; 

2.6. Līguma valoda un komunikāciju valoda ir latviešu valoda; 

http://www.ldz.lv/?object_id=956
http://www.ldz.lv/
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2.7. Līguma izpildes laiks un vieta: 

2.7.1. darbu izpildes termiņš: 2015.gada 30.septembris; 

2.7.2. līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, dzelzceļa pasažieru 

stacijas un pieturpunkti Jelgavas līnijā un Jūrmalas līnijā, kā 

norādīts pasūtītāja prasībās; 

2.7.3. defektu paziņošanas periods 24 mēneši; 

 

 

3. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI  

 

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, kā arī 

neizskata piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

3.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai 

lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo 

pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 

sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir 

atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

3.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 

ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas; 

3.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 

ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

3.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma 

izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

3.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 EUR; 

3.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

3.1.7. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 

3.1.1. - 3.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi. 

 

3.2. Izslēgšanas noteikumu izņēmuma gadījumi:  
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3.2.1. attiecībā uz pretendentu un šī nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minēto 

personu šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā minētais izslēgšanas gadījums 

netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

3.2.2. attiecībā uz pretendentu un šī nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minēto 

personu šī nolikuma 3.1.2.apakšpunktā minētais izslēgšanas gadījums 

netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši; 

3.2.3. attiecībā uz pretendentu un šī nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minēto 

personu šī nolikuma 3.1.3.apakšpunktā minētais izslēgšanas gadījums 

netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 

3.2.4. ja pretendenta vai šī nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minētās personas 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota 

novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot 

iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt 

par attiecīgā pretendenta neizslēgšanu no konkursa saskaņā ar šī 

nolikuma 3.1.4.apakšpunktu.  

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

4.1. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

 

4.1.1. Pretendenta pašu kapitālam trīs pēdējos auditētajos finanšu gados ir 

jābūt pozitīvam. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, šī norma jāizpilda 

par visu auditēto finanšu periodu. Izraksti no auditēta gada pārskata 

(bilance) ir jāiesniedz tikai tiem pretendentiem, kas atbilst Gada 

pārskatu likuma 62. pantā minētajiem kritērijiem. 

 

4.1.2. Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam iepriekšējo 3 (trīs) 

finanšu gadu periodā ir jāpārsniedz:  

4.1.2.1. Iepirkuma daļā Nr.1 -   3 000 000  LVL 

4.1.2.2. Iepirkuma daļā Nr.2 - 15 000 000  LVL 

4.1.2.3. Iepirkuma daļā Nr.3 -   3 000 000  LVL 

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, šī norma jāizpilda par visu auditēto 

finanšu periodu. 

 

4.2. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām un tehniskajām 

spējām:  

 

 

 

4.2.1. Iepirkuma daļās Nr.1 un Nr.2 4.2.2. Iepirkuma daļā Nr.3 

4.2.1.2. pretendentam pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā ir jābūt pabeigušam vismaz 

vienu būvprojektu vismaz 5 000 000  

LVL vērtībā, kas pēc satura un apjoma 

4.2.2.1. pretendentam ir jābūt 

pieredzei centralizētu IT sistēmu 

projektēšanā, programmatūras un 

iekārtu piegādē, konfigurācijā un 
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ir līdzvērtīgs iepirkuma priekšmetam;  uzstādīšanā vismaz 700 000 LVL 

vērtībā;  

4.2.1.3. pretendentam ir jābūt pieredzei 

inženiertehnisko būvju, ēku un citu 

būvju projektēšanā un būvniecībā, 

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pabeigts 

vismaz viens būvprojekts; 

4.2.2.2. pretendentam ir jābūt 

pieredzei centralizētas 

videonovērošanas sistēmu 

programmatūras un iekārtu piegādē un 

uzstādīšanā un speciālai atļaujai 

(licencei) apsardzes darbības 

veikšanai ar tiesībām nodarboties ar 

apsardzes tehnisko sistēmu 

projektēšanu un uzstādīšanu; 

4.2.1.4. pretendentam ir jābūt pieredzei 

elektroapgādes, apgaismes sistēmu un 

kontakttīklu, t.sk. SCADA, 

projektēšanā un ierīkošanā un pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā ir jābūt pabeigušam 

vismaz vienu elektroapgādes un 

apgaismošanas sistēmas projektu, kas 

līdzīgs pasūtītāja prasībās norādītajai; 

4.2.2.3. pretendentam ir jābūt Latvijas 

Republikas Valsts dzelzceļa 

Tehniskās inspekcijas izsniegtai 

Drošības apliecībai par tiesībām veikt 

inženiertehnisko būvju, infrastruktūras 

un to aprīkojuma būvdarbus un kurā 

norādītās specializācijas jomas ietver 

komunikāciju tīklus, vai arī 

pretendenta apliecinājumam, ka šāda 

apliecība tiks saņemta līdz Darbu 

uzsākšanai; 

4.2.1.5. pretendentam ir jābūt pieredzei 

SCB sistēmu projektēšanā un 

ierīkošanā un pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā ir jābūt pabeigušam vismaz vienu 

SCB sistēmu būvprojektu; 

4.2.2.4. pretendentam pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā ir jābūt paveikušam vismaz 

vienu paaugstinātas izšķirtspējas (IP) 

videonovērošanas sistēmas ierīkošanu  

vismaz 200 000 LVL vērtībā, kas 

iekļauj piedāvāto video pārvaldības 

programmatūru; 

4.2.1.6. pretendentam ir jābūt pieredzei 

telekomunikāciju infrastruktūras 

projektēšanā un ierīkošanā un pēdējo 

piecu gadu laikā ir jābūt pabeigušam 

vismaz vienu telekomunikāciju 

infrastruktūras būvprojektu;  

 

4.2.1.7. pretendentam ir jābūt Latvijas 

Republikas Valsts dzelzceļa Tehniskās 

inspekcijas izsniegtai Drošības 

apliecībai par tiesībām veikt 

inženiertehnisko būvju, infrastruktūras 

un to aprīkojuma būvdarbus un kurā 

norādītās specializācijas jomas ietver 

komunikāciju tīklus, vai arī pretendenta 

apliecinājumam, ka šāda apliecība tiks 

saņemta līdz Darbu uzsākšanai; 

 

 

4.3. Pretendentam darba izpildē jāpiesaista vismaz šādi speciālisti ar šādu 

kvalifikāciju:  

4.3.1. iepirkuma daļās Nr.1 un  Nr.2:   4.3.2. iepirkuma daļā Nr.3:  
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4.3.1.1. Uzņēmēja pārstāvis (atbilstoši FIDIC 

nosacījumiem) – projekta vadītājs 

  

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, vismaz 5 

(piecu) gadu pieredze projektu vadīšanā 

būvniecībā un pieredze vismaz vienā projektā 

pēc FIDIC līguma nosacījumiem (jāpievieno 

atsauksme);  

 

4.3.2.1. Uzņēmēja pārstāvis (atbilstoši 

FIDIC nosacījumiem) – projekta vadītājs 

 

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, vismaz 

5 (piecu) gadu pieredze IT izstrādes un 

pārvaldes jomā, kvalifikācija apliecināta ar 

vadības līmeņa starptautiski atzītu 

sertifikātu pakalpojumu pārvaldības jomā 

(piemēram, ISO/IEC 20000 Professional: 

Management and Improvement of ITSM 

processes vai līdzvērtīga); 

4.3.1.2. Būvprojekta vadītājs 

 

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība būvniecībā, 

vismaz 3 (trīs) gadu pieredze būvprojekta 

vadīšanā un pabeigts (aptver visu projekta 

ieviešanas ciklu) vismaz viens būvprojekts  

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 1 000 000 LVL 

apjomā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots 

sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā;  

4.3.2.2. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu 

projektētājs  

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, 

telekomunikāciju jomā, vismaz 3 (trīs) 

gadu pieredze telekomunikāciju tīklu 

projektēšanā, atbilstošs Latvijas Republikā 

izdots telekomunikāciju sistēmu un tīklu 

projektēšanas sertifikāts; 

 

4.3.1.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs 

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība būvniecībā, 

vismaz 3 (trīs) gadu pieredze būvdarbu 

vadīšanā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots 

sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu 

vadīšana un būvuzraudzība; 

 

4.3.2.3. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadītājs  

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, 

telekomunikāciju jomā, vismaz 3 (trīs) 

gadu pieredze telekomunikāciju tīklu 

būvdarbu vadīšanā, atbilstošs Latvijas 

Republikā izdots telekomunikāciju sistēmu 

un tīklu būvdarbu vadīšanas un 

būvuzraudzības sertifikāts; 

4.3.1.4. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu 

projektētājs 

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, attiecīgajā 

jomā, vismaz 3 (trīs)  gadu pieredze 

telekomunikāciju tīklu projektēšanā, atbilstošs 

Latvijas Republikā izdots telekomunikāciju 

sistēmu un tīklu projektēšanas sertifikāts; 

4.3.2.4. Videonovērošanas sistēmas un 

tīklu ieviešanas vadītājs 

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība 

elektronikas jomā, vismaz 3 (trīs)  gadu 

darba pieredze IKT sektorā. Piedāvātās 

video pārvaldības programmatūras ražotāja 

apmācību sertifikāts; 

4.3.1.5. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadītājs 

Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, attiecīgajā 

jomā, vismaz 3 (trīs)  gadu pieredze 

telekomunikāciju tīklu būvdarbu vadīšanā, 

atbilstošs Latvijas Republikā izdots 

telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu 

vadīšanas un būvuzraudzības sertifikāts; 

4.3.2.5. Darba drošības speciālists 

 Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā 

izglītība, vismaz 3 gadu pieredze dzelzceļa 

projektos un 5 gadu pieredze darba 

drošības jautājumos/amatā; kompetents 

speciālists darba aizsardzībā, sertifikāts 

darba aizsardzībā, zināšanas darba drošības 

likumdošanā. 
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4.3.1.6. Elektroapgādes, apgaismojuma sistēmu 

un kontakttīklu projektētājs 

 Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība  

attiecīgajā jomā, vismaz 3 (trīs) gadu pieredze 

elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu un 

tīklu projektēšanā, atbilstošs Latvijas 

Republikā izdots sertifikāts; 

 

4.3.1.7. Elektroapgādes, apgaismojuma 

sistēmas un kontakttīklu būvdarbu vadītājs  

Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība, 

vismaz 3 (trīs) gadu pieredze elektroapgādes un 

apgaismojuma  sistēmu un tīklu būvdarbu 

vadīšanā, atbilstošs Latvijas Republikā izdots 

sertifikāts; 

 

4.3.1.8. Darba drošības speciālists 

 Vismaz 2.līmeņa atbilstoša augstākā izglītība, 

vismaz 3 gadu pieredze dzelzceļa projektos un 

5 gadu pieredze darba drošības 

jautājumos/amatā; kompetents speciālists darba 

aizsardzībā, sertifikāts darba aizsardzībā, 

zināšanas darba drošības likumdošanā. 

 

 

4.4. Gadījumā, ja pretendents uz kādu no speciālista vietām piesaista vairākus 

speciālistus, vismaz vienam no tiem individuāli jāatbilst visām izvirzītajām 

speciālista prasībām;  

4.5. 4.3.1.1. punktā un 4.3.2.1. punktā minētais speciālists var pildīt vēl viena 

jebkura speciālista pienākumus, ja tam ir atbilstoša kvalifikācija;  

4.6. Gadījumā, ja nolikuma 4.2.1. punktā un 4.3.2. punktā minētie un 

piedāvājumā norādītie speciālisti, kā arī, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām 

iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, objektīvu iemeslu 

dēļ nevar piedalīties pakalpojumu sniegšanā, pretendents drīkst tos aizstāt 

tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu; 

4.7. Uzņēmējam līguma darbības laikā ir jānodrošina vadošo speciālistu brīva 

sazināšanās (mutiski un rakstiski) ar pasūtītāju latviešu valodā; 

4.8. Papildus vadošajiem speciālistiem Uzņēmējam jāpiesaista citi 

nepieciešamie speciālisti visu Darbu izpildei. 

5. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

5.1.  Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:  
Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši atklātā konkursa „Dzelzceļa pasažieru 

infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un videonovērošanas sistēmu 

ierīkošana” nolikumam, tajā skaitā tehniskajām prasībām; 

5.2. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā 

posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 

5.2.1. 1.posms - komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, 

pretendenta kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikuma prasībām, 

kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, 
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vai uz pretendentu neattiecas šī nolikuma 3.1.apakšpunktā minētie 

izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums 

neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija noraida 

pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību 

neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma 

noraidīšanas pamatotību; 

5.2.2. 2.posms - komisija izvērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma 

atbilstību iepirkuma nolikumam. Pretendents un tā piedāvājums tiks 

izslēgts no tālākās dalības iepirkumā, ja komisija konstatēs, ka 

pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai tehniskais 

piedāvājums neatbilst  pasūtītāja prasībām. Ja pretendents 2 (divu) 

nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, nespēj nodrošināt 

pieprasītās sistēmas funkcionalitātes demonstrējumu vai komisija 

negūst pārliecību par piedāvātās sistēmas funkcionalitātes atbilstību 

pasūtītāja prasībām, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu 

tehniskajām prasībām. Iepirkuma daļai Nr.3 izmanto „Tehniskā 

piedāvājuma atbilstības tabulas” (9.veidlapa); 

5.2.3. 3.posms - komisija vērtē pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma 

atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, ja tehniskais 

piedāvājums ir atzīts par atbilstošu pasūtītāja prasībām. Pretendents 

un tā piedāvājums tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkumā, ja tiks 

konstatēts, ka tā iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām; 

5.2.4. 4.posms - komisija salīdzina piedāvājuma cenas katras iepirkuma 

daļas  ietvaros atsevišķi. Ja pretendents ir pieteicies uz vairākām 

iepirkuma daļām, katru iepirkuma daļu vērtē atsevišķi. 

5.3. Komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas piedāvājumā, paziņojot 

pretendentam par veiktajiem labojumiem. Vērtējot finanšu piedāvājumu, 

komisija ņem vērā veiktos labojumus; 

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija 

papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši konkursa 

dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā vai finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija. 

5.5. pēc nolikuma 5.2.1. - 5.2.4.apakšpunktā minētajām pārbaudēm pirms 

uzvarētāja apstiprināšanas komisija pieprasa pretendentam (ja tas ir 

reģistrēts Latvijā), kura piedāvājums atbilst atklātā konkursa nolikuma 

prasībām un ir ar viszemāko cenu, iesniegt: 

5.5.1.  Valsts darba inspekcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendents 

un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklātā konkursa 

dokumentos noteiktajām prasībām) Latvijā pēdējo 18 

(astoņpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas 

nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas 

kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas; 

5.5.2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdotu izziņu no Sodu 

reģistra, kas apliecina, ka pretendents (vai persona, kurai ir 
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pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu) ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 

organizācijā. 

5.6. pēc nolikuma 5.5.apakšpunktā minētās informācijas izvērtēšanas 

komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu par katru daļu pilnā 

apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi šī nolikuma 3.1.1. un 

3.1.2. apakšpunktā minētie izslēgšanas gadījumi. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

Pēc nolikuma 5.2.1. - 5.2.4.punktos noteiktās izvērtēšanas, komisija 

izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā. 

7. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA 

NOSLĒGŠANA 

 

7.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā 

uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta 

nosaukumu, norādot: 

7.1.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas 

iemeslus; 

7.1.2. termiņu, kādā pretendents ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības 

birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

7.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs 3 (trīs) 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus 

pretendentus par iemesliem, kā dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta 

vai pārtraukta. Pasūtītājs visus pretendentus informē par termiņu, kādā 

persona ir tiesīga iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu 

par iepirkuma procedūras pārkāpumiem; 

7.3. Ja izraudzītais pretendents nākamajā dienā pēc Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 60.panta otrās daļas 2.punktā 

noteiktā nogaidīšanas termiņa  beigām, ja Iepirkumu uzraudzības 

birojam nav šā likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, 

pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš 

piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursa procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo 

pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas 

atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

7.4. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas konkursa uzvarētājs 10 (desmit) 

darba dienu laikā iesniedz pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 

10 (desmit)% apmērā no paredzamās līgumcenas (neieskaitot PVN) 

bankas garantijas veidā; 
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7.5. Iepirkuma daļas Nr.3 ”Informatīvo un videonovērošanas sistēmu 

ierīkošana” līgumu var noslēgt tikai pēc iepirkumu daļas Nr.1 vai Nr.2 

„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” līgumu 

noslēgšanas; 

8. CITI NOSACĪJUMI 

 

8.1. Iesniedzot piedāvājumus, pretendentiem ir jāiepazīstas ar visiem spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas likumiem, standartiem un noteikumiem, 

citiem normatīvajiem dokumentiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai 

attiekties uz pretendentu un iepirkuma priekšmetu. Pretendents ir 

atbildīgs un sedz izdevumus par šo likumu, standartu un noteikumu 

iegūšanu, tulkošanu un izmantošanu. Pasūtītājs iepirkuma procesā 

pretendentiem likumus, standartus, noteikumus un citus normatīvos 

aktus neizsniedz. Pretendents ir atbildīgs par konkursa nolikumā 

iekļauto, nosūtāmo vai saņemto dokumentu tulkošanu, un veidlapu 

sagatavošanu. Pretendents ir atbildīgs un sedz visus izdevumus par 

vispārīgo līguma noteikumu (FIDIC Conditions of Contract for Plant 

and Design-Build ) iegādi.  

8.2. Pasūtītājs konkursa vajadzībām organizē objektu apskati. Apskates 

datums, laiks un pārējā informācija tiks paziņota pretendentiem 

konkursa laikā.  

8.3. Darba atļauju un sertifikātu iegūšanu līguma saistību izpildei, ja tādi ir 

nepieciešami, var veikt pēc konkursa rezultātu paziņošanas. 

Pretendentam jāplāno sava darbība tā, lai tam pietiktu laika iegūt visus 

valstī nepieciešamos sertifikātus un atļaujas.  

8.4. Visas izmaksas, kas radušās sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu, 

jāsedz pretendentam. 

8.5. Konkursa dokumenti ietver šādus dokumentus: 

8.5.1. Konkursa nolikums uz 18 lapām; 

8.5.2. Nolikuma pielikumi uz 30 lapām;  

8.5.3. Līguma projekts uz 2 lapām; 

8.5.4. Līguma vispārīgie un speciālie noteikumi uz 9 lapām; 

8.5.5. Garantiju veidlapu paraugi uz 3 lapām; 

8.5.6. Pasūtītāja prasības ar pielikumiem (uz 191 lapu): 

8.5.6.1. Pasūtītāja prasības uz 141 lapu; 

8.5.6.2. Pielikumi A uz 8 lapām; 

8.5.6.3. Pielikumi B uz 42 lapām. 
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[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas] 

2013.gada “___.”_________  

Nr.____________________ 

1. VEIDLAPA 

PIEDĀVĀJUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

Konkurss: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana”  

Iepirkuma daļa: _____________________________________________________________ 
(Iepirkuma daļas numurs un nosaukums) 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

 

Pretendents 

____________________________________________________________________ 
(Pretendenta nosaukums) 

reģ. Nr.______________________________________________________________, 

tā ____________________________________________________________ personā,  
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats) 

ar šī piedāvājuma iesniegšanu: 
 

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludinātajā konkursā „Dzelzceļa 

pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un videonovērošanas sistēmu 

ierīkošana” iepirkuma daļā Nr. 

___________________________________________________________________________ 
(iepirkuma daļas numurs un nosaukums) 

 

2. piedāvā izpildīt pasūtījumu (darbus un pakalpojumus) saskaņā ar pasūtītāja prasībām, 

par kopējo piedāvājuma cenu EUR _____________________________[kopējā 

piedāvājuma cena EUR bez PVN ar vārdiem un cipariem] atbilstoši pievienotajam 

Finanšu piedāvājumam pa pamatizmaksu elementiem;  

 

3. apliecina, ka konkursa nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav 

un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus konkursa 

nolikuma noteikumus, kā arī slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam 

pievienotajam līguma projektam; 

 

4. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 125 (viens simts divdesmit 

piecas) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas; 

 

5. apliecina, ka neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

 

6. garantē, ka piedāvātie materiāli, iekārtas un aparatūra tiks piegādāti no piedāvājumā 

norādītajiem ražotājiem un tie būs jauni un nebūs iepriekš lietoti vai atjaunoti. 

 

7. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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 [uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]    

 

2013.gada “___.”_________  

Nr.____________________ 

2. a VEIDLAPA 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS PA PAMATIZMAKSU ELEMENTIEM
2
 

 

Konkurss: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana”. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Iepirkuma daļa: Nr.1 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija”  vai  
Iepirkuma daļa: Nr.2 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” 
(nevajadzīgo svītrot) 
 

Nr. Piedāvājuma pamatizmaksu pozīcijas  
Piedāvājuma summa  EUR 

(bez PVN) 

 

1 

Pasažieru platformu un pieejas infrastruktūras 

projektēšana un būvniecība   

2 

Stacijas ēku un būvju projektēšana rekonstrukcija  

un būvniecība   

3 

Lokālā datu pārraides tīkla projektēšana un 

ierīkošana stacijās 

 

4 

Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes 

signalizācijas sistēmas projektēšana un ierīkošana 

 

5 

Signalizācijas (SCB) sistēmu projektēšana un 

būvniecība   

6 

Elektroapgādes, apgaismojuma sistēmu un  

kontakttīklu, projektēšana un būvniecība   

 

Telekomunikāciju infrastruktūras projektēšana un 

būvniecība   

 
Kopējā cena (bez PVN)   

 

Cena ar vārdiem (bez PVN) 

  

   

________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats]     
z.v. 

                                                 
2
 Uzņēmējam ir jānorāda piedāvātā cena katram Darbu bāzes maksājuma elementam, kurus izpildīs saskaņā ar 

Pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz šiem Darbu bāzes maksājuma elementiem, Uzņēmējs sagatavo Pastāvīgo 

darbu galveno apjomu tāmes (Bill of Principal Quantities of the Permanent Works), kuras apstiprina Inženieris 

un Pasūtītājs. Visu Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāmju summai jābūt vienādai ar kopējā Darbu bāzes 

elementu summu. Darbu Līguma cenai jābūt kopsummai par pilnībā pabeigtiem Darbiem un iekļauj visus 

maksājumus, izmaksas, izdevumus un riskus, un Uzņēmējam, pēc Līguma noslēgšanas, nav atļauts pieprasīt 

kompensācijas par kopējo pastāvīgo galveno darbu kopējiem izdevumiem, izmaksām un riskiem. 
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[uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas] 

 

2013.gada “___.”_________  

Nr.____________________ 

2. b VEIDLAPA 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS PA PAMATIZMAKSU ELEMENTIEM
3
 

 

Konkurss: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana”. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 
Iepirkuma daļa: Nr.3 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” 
 

 

Nr. 

 
Piedāvājuma pamatizmaksu pozīcijas Piedāvājuma summa  EUR 

(bez PVN) 

  
1 

Pasažieru apziņošanas sistēmas projektēšana un 

ierīkošana   

2 

Videonovērošanas sistēmas  projektēšana un 

ierīkošana   

3 Centrālais videonovērošanas serveris 

 

4 Centrālais PAS serveris 

 

5 Atbalsta infrastruktūra 

 

 
Kopējā cena (bez PVN)   

 

Cena ar vārdiem (bez PVN) 

 
Kopējā cena (bez PVN)   

Cena ar vārdiem (bez PVN) 

  

________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 
[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats]     
z.v. 
 

 

 

 

                                                 
3
 Piezīme: Uzņēmējam ir jānorāda viņa piedāvātā cena katram Darbu bāzes maksājuma elementam, kurus 

izpildīs saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. Pamatojoties uz šiem Darbu bāzes maksājuma elementiem, Uzņēmējs 

sagatavo Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāmes (Bill of Principal Quantities of the Permanent Works), kuras 

apstiprina Inženieris un Pasūtītājs. Visu Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāmju summai jābūt vienādai ar 

kopējā Darbu bāzes elementu summu. Darbu Līguma cenai jābūt kopsummai par pilnībā pabeigtiem Darbiem 

un iekļauj visus maksājumus, izmaksas, izdevumus un riskus, un Uzņēmējam, pēc Līguma noslēgšanas, nav 

atļauts pieprasīt kompensācijas par kopējo pastāvīgo galveno darbu kopējiem izdevumiem, izmaksām un 

riskiem. 
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3. VEIDLAPA 

 

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS 

 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” 

(iepirkuma daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas uzņēmējam tukšajās ailēs ir jānorāda šāda 

informācija, izņemot tās pozīcijas, kurās ir iekļauti Pasūtītāja dotie noteikumi.  

 

Pozīcija 

Līguma 

noteikumu 

apakšpunkts 

Dati 

Pasūtītāja nosaukums un adrese 
1.1.2.2 

& 1.3 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš”,  

Gogoļa iela 3., LV 1547, Rīga, Latvija 

Uzņēmēja nosaukums un adrese 
1.1.2.3 

& 1.3 
 

Inženiera nosaukums un adrese  
1.1.2.4 

& 1.3 

Tiks nozīmēts saskaņā ar būvuzraudzības 

iepirkumu  

Darbu izpildes laiks 1.1.3.3 līdz 2015.gada 30.septembrim 

Defektu Paziņošanas periods  1.1.3.7 24 mēneši 

Elektroniskās sakaru sistēmas  1.3 Fakss 

Piemērojamās tiesību normas 1.4 Latvijas Republikas 

Valdošā valoda  1.4 Latviešu 

Komunikāciju valoda 1.4 Latviešu valoda  

Darbu izpildes vietas pieejamības 

laiks 
2.1 14 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma 

Līguma izpildes nodrošinājums  4.2 10 % no Akceptētās līguma summas 

Termiņš kurā jāpaziņo 

neparedzētas kļūdas, trūkumi un 

defekti Pasūtītāja prasībās  

5.1 14 dienas  no Līguma parakstīšanas 

Normālas darba stundas 6.5 No 8:00 līdz 17:00  (vietējais laiks) 

Darbu izpildes nokavējuma 

līgumsods 
8.7 

0,05% no Akceptētās Līguma summas par 

katru nokavēto dienu. Līgumsods nedrīkst 

pārsniegt 10% no Akceptētās Līguma 

summas. 

Kopējais avansa maksājums 14.2 Līdz 20% no Akceptētās Līguma summas. 

Avansa maksājuma daļas 14.2  1 (viena) 

Pirmā avansa maksājuma atmaksa 14.2(a) Kad maksājumi sasnieguši 10% no Akceptētās 

Līguma summas. 

Avansa maksājuma atmaksas 

amortizācija 

14.2(b) 25 %  
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Pozīcija 

Līguma 

noteikumu 

apakšpunkts 

Dati 

Starpmaksājuma apmaksas periods  14.3 Starpmaksājuma apmaksas periods ir divi 

kalendārie mēneši.  

Ieturējuma procenti 14.3 (c) 10 % 

Ieturējuma naudas summas limits 14.3 (c) 5 % no akceptētās Līguma summas. 

Minimālā Starpmaksājuma 

apstiprinājuma aktā iekļaujamā 

summa 

14.6 1,0 % no akceptētās Līguma summas. 

Maksājumu valūtas 14.15 EUR   

Apdrošināšanas polises 

iesniegšana 

18.1 14 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma. 

Minimālā trešās personas 

apdrošināšanas summa 

18.3 EUR  996 000 par gadījumu, bez gadījumu 

skaita ierobežojuma.  

Minimālā uzņēmēja personāla 

apdrošināšanas summa  

Nāves gadījumā  

Ievainojumu gadījumā, kas izraisa 

darba nespēju 

18.4  

 

21 300 EUR 

10 000 EUR 

Minimālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas summa 

18.5 10 %  no akceptētās Līguma summas. 

Tiesas valoda 20.6 Latviešu 

Tiesas vieta 20.6 Rīgas apgabaltiesa, Civillietu tiesas kolēģija, 

Rīga, Latvijā 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 

 

Līguma noteikumi ietver: 

 

• Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas 

„Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi 

elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru 

projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International 

Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – 

Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, 

Designed by the Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties 

Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Kr.Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: 

lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop,  

un  

• Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un 

papildinājumus. 

mailto:lika@lika.lv
http://www.fidic.org/bookshop
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4. VEIDLAPA 

 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS 
 

Konkurss: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana”  

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 
Iepirkuma daļa: ______________________________________________________________ 

(Iepirkuma daļas numurs un nosaukums) 

 
Ar šo mēs,__________________________________________________________________, 

(Pretendenta pilns nosaukums, juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs) 

pasūtītājam apliecinām, ka: 

(1) ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

nepārsūdzams vai neapstrīdams, neesam atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  

(2) ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

nepārsūdzams vai neapstrīdams, neesam atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 

konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

(3) ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

nepārsūdzams vai neapstrīdams, neesam atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda; 

(4) nav pasludināts mūsu  maksātnespējas process, nav   apturēta vai pārtraukta mūsu 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par mūsu bankrotu, kā arī netiek konstatēts, ka līdz 

paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam mēs būsim likvidēti; 

 (5) mums  Latvijā un valstī, kurā mēs esam reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

katrā valstī pārsniedz 150 EUR; 

(6) neesam guvuši priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 

deformējot konkurenci; 

(7) mēs nepiedalāmies kā pretendents individuāli vai kā personu apvienības dalībnieks 

jebkurā citā piedāvājumā šajā Konkursā; 

(8) mēs esam pārbaudījuši Konkursa dokumentus, un apliecinām, ka tie nesatur kļūdas vai 

citus defektus, un tiem pilnībā piekrītam. 

 

_______________________________________________ 
[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 

 

Piezīme: Ja pretendents ir personu apvienība, tad apliecinājums ir jāparaksta katram šīs personu 

apvienības dalībniekam. 
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5. VEIDLAPA 

 

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 
 

Konkurss: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana”  

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 
Iepirkuma daļa: _____________________________________________________________ 

(Iepirkuma daļas numurs un nosaukums) 

 

 

 

1. Uzņēmēja nosaukums  

2. Adrese  

3. Valsts  

4. Kontaktpersona  

5. Tālrunis  

6. Fakss  

7. Reģistrācijas numurs un 

vieta 

 

8. Reģistrācijas gads  

9. Nodarbināto skaits  

10. Uzņēmuma darbības joma 

(īss apraksts) 

 

11 Finanšu rekvizīti:   

11.1 Bankas nosaukums  

11.2 Bankas adrese (tai skaitā 

pilsēta, valsts, pasta indekss) 

 

11.3 Bankas kods  

11.4 Konta numurs  

 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6. VEIDLAPA 

 

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Konkurss: „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana”  

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 
Iepirkuma daļa: ______________________________________________________________ 

(Iepirkuma daļas numurs un nosaukums) 

 

6.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

1) aizpildīta 6.1.veidlapa „ Uzņēmēja apgrozījums”; 

2) aizpildīta 6.2.veidlapa „ Uzņēmēja pieredze”; 

3) aizpildīta 6.3.a veidlapa „Kvalificētu projektētāju saraksts” iepirkuma daļai 

Nr.1 vai Nr.2; 

4) aizpildīta 6.3.b veidlapa „Kvalificētu projektētāju saraksts” iepirkuma daļai 

Nr.3; 

5) aizpildīta 6.4.a veidlapa „Uzņēmuma vadošo speciālistu saraksts” iepirkuma 

daļai Nr.1 vai Nr.2; 

6) aizpildīta 6.4.b veidlapa „Uzņēmuma vadošo speciālistu saraksts” iepirkuma 

daļai Nr.3; 

7) aizpildīta 6.5. veidlapa „Uzņēmuma vadošo speciālistu CV”; 

8) aizpildīta 6.6. veidlapa „Projekta organizācija un ieviešanas plāns (darba 

programma)” ; 

9) aizpildīta 6.6.1.a. veidlapa „Darbu izpilde līgumā” iepirkuma daļai Nr.1 vai 

Nr.2; 

10) aizpildīta 6.6.1.b. veidlapa „Darbu izpilde līgumā” iepirkuma daļai Nr.3; 

11) aizpildīta 6.6.2. veidlapa „ Apakšuzņēmēju saraksts”; 

12) aizpildīta 6.6.3. veidlapa „Apakšuzņēmēja apliecinājums”; 

13) aizpildīta 6.6.4.a veidlapa „Galveno materiālu un iekārtu  piegādātāju 

saraksts” iepirkuma daļai Nr.1 vai Nr.2; 

14) aizpildīta 6.6.4.b veidlapa „Galveno materiālu un iekārtu  piegādātāju 

saraksts” iepirkuma daļai Nr.3; 

15) aizpildīta 6.7. veidlapa „Kvalitātes nodrošināšanas sistēma”; 

16) aizpildīta 6.8. veidlapa „Darba drošības pasākumi”; 

17) aizpildīta 9. veidlapa „Tehniskā piedāvājuma atbilstības tabula” iepirkuma 

daļai Nr.3; 

6.2. Pretendenta kvalifikācijas pamatošanai jāpievieno: 

18) aizpildīta 7. veidlapa „Personu apvienība” 

19) aizpildīta 8. veidlapa „Informācija par pēdējo  piecu darbības gadu laikā 

pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem” iepirkuma daļai Nr.3 

6.3. Skaidrojumi: 

6.3.2. Ja nepieciešams, pretendents var pievienot papildus nepieciešamo lapu skaitu, 

tās sanumurējot; 

6.3.3. Ja veidlapa uz pretendentu neattiecas, tad jāieraksta “Neattiecas”, norādot īsu 

paskaidrojumu; 

6.3.4. Katrai aizpildītajai veidlapai  jābūt parakstītai; 

6.3.5. Visiem pievienotajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja dokumenti ir 

citā valodā, tad jābūt pievienotam to tulkojumam latviešu valodā; 

6.3.6. Ja pretendents ir personu apvienība, tad ir jāaizpilda atbilstoša veidlapa par 

personu apvienību; 
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6.1. veidlapa 

 

UZŅĒMĒJA APGROZĪJUMS  
 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” 

(iepirkuma daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

 

Uzņēmēja nosaukums: ______________________ 

 

Gads 2010. 2011. 2012. 

 

Kopā par 

trīs gadiem 

(milj.LVL) 

Gada vidējais 

apgrozījums 

(milj.LVL) 

      

 

Pretendenta finanšu datiem un apgrozījumam ir jābūt norādītiem latos (LVL); 

 

Lūdzu sniedziet finansiālo informāciju no ikgadējā auditētā pārskata. Ja auditētais 

skaitlis nav vēl pieejams, lūdzu norādīt jūsu pēdējos aprēķinus, kas skaidri norāda 

aprēķinātos skaitļus. Skaitļiem visās kolonnās jābūt aprēķinātiem pēc tādas pašas 

metodikas,  lai var veikt tiešu gadu no gada salīdzinājumu (ja metodika ir mainīta, tad 

ir jāsniedz izmaiņu skaidrojums zem tabulas). 

 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v.  



„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ 

 Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” 

28 

 

6.2. veidlapa 

 

UZŅĒMĒJA PIEREDZE 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” 

(iepirkuma daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:___________________________________________________ 

 

Tabula 6.2.1. Izpildītie līgumi FIDIC noteikumiem 

 

Tabula 6.2.2. Pieredze inženiertehnisko būvju un telekomunikāciju 

infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā
4
 vai  informatīvo un 

videonovērošanas  sistēmu projektēšanā un ierīkošanā
5
 

 

*Lūdzu pievienot atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem. 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

 

z.v. 

                                                 
4
 Tikai Iepirkuma daļai Nr.1 un Nr.2 « Dzelzceļa pasažieru infrastruktūrs modernizācija » 

5 Tikai Iepirkuma daļai Nr.3 «  Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana »  

 

Projekta nosaukums  

 

Pasūtītāja 

nosaukums* 

Darbu 

uzsākšanas - 

pabeigšanas 

gads 

Projekta apraksts, kuru 

izpildījis uzņēmējs    

    

Projekta nosaukums 

Pabeigtā darba 

līguma summa, 

(milj. LVL), 

kuru izpildījis 

uzņēmējs. 

Pasūtītāja 

nosau-

kums* 

Darbu 

uzsākšanas - 

pabeigšanas 

gads 

 

Projekta 

apraksts, ko 

izpildījis 

uzņēmējs 

 

Uzņēmēja loma 

līgumā: 

a) galvenais 

būvuzņēmējs, 

b) partneris 

uzņēmēju 

apvienībā, 

c) apakšuzņēmējs 

      



„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ 

 Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” 

29 

 

6.3.a veidlapa 

 
KVALIFICĒTU PROJEKTĒTĀJU SARAKSTS 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” 

(iepirkuma daļa Nr.2) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

Veidlapā norādīt uzņēmēja projektētājus, kuri izpildīs līgumā norādīto darbu 

projektēšanu. 
Nr.  

Projektēšanas nozare  

Darbu līgumā 

 Atbildīgā 

persona par 

projektēšanu 

(vārds, 

uzvārds) 

Projektēšanas 

uzņēmuma 

nosaukums, 

adrese, telefons, 

Sertifikāta 

Nr., 

izdošanas 

gads, valsts 

Projektēšanas 

pieredze 

(gados) 

Atbildīgās 

personas 

paraksts 

1. Būvprojekta vadītājs      

2.  Telekomunikāciju 

sistēmu un tīklu 

projektētājs 

     

3. Elektroapgādes, 

apgaismojuma 

sistēmu un 

kontakttīklu 

projektētājs 

     

 

Norādītās personas drīkst mainīt pēc līguma noslēgšanas tikai saskaņojot ar pasūtītāju, 

un ar nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta pasūtītāja prasībās norādītajai. 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6.3.b veidlapa 

 
KVALIFICĒTU PROJEKTĒTĀJU SARAKSTS 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 
Līgums: „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

Veidlapā norādīt uzņēmēja projektētājus, kuri izpildīs līgumā norādīto darbu 

projektēšanu. 

 
Nr.  

Projektēšanas nozare  

Darbu līgumā 

 Atbildīgā 

persona par 

projektēšanu 

(vārds, 

uzvārds) 

Projektēšanas 

uzņēmuma 

nosaukums, 

adrese, telefons, 

Sertifikāta 

Nr., 

izdošanas 

gads, valsts 

Projektēšanas 

pieredze 

(gados) 

Atbildīgās 

personas 

paraksts 

1. Telekomunikāciju 

sistēmu un tīklu 

projektētājs  

     

 

Norādītās personas drīkst mainīt pēc līguma noslēgšanas tikai saskaņojot ar pasūtītāju 

un ar nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta pasūtītāja prasībās norādītajai. 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6.4.a veidlapa 

 

UZŅĒMĒJA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma daļa Nr.2) 

  

 
 

Nr. 

p.k. 

 

 

 

Amats Līgumā 

 

 

Speciālis

ta 

vārds, 

uzvārds, 

Uzņēmuma 

nosaukums, 

reģistrācijas 

nr., adrese, 

telefons, fakss. 

Speciālista 

izglītība 

 

 

 

Valodas 

prasmes 

 

Sertifikāta/licences 

Nr. izdošanas 

gads/institūcija, kas 

izsniedza 

sertifikātu 

Pieredze citos līgumos 

norādītajā amatā 

(projekta nosaukums, 

izpildes  periods -

gados) 

1 Uzņēmēja pārstāvis (atbilstoši 

FIDIC nosacījumiem) – 

projekta vadītājs 

    

 

 

2 Atbildīgais būvdarbu vadītājs       

3 Telekomunikāciju sistēmu un 

tīklu būvdarbu vadītājs 

      

4 Elektroapgādes, 

apgaismojuma sistēmas un 

kontakttīklu būvdarbu 

vadītājs 

      

Piezīme: ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad tikai viena šī veidlapa  jāizpilda par visu personu apvienību.  

Norādītās personas drīkst mainīt pēc līguma noslēgšanas tikai saskaņojot ar pasūtītāju un ar nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta pasūtītāja prasībās 

norādītajai. 

________________________________________________                               ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] [datums]     [Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

 

z.v. 
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6.4.b veidlapa 

 

UZŅĒMĒJA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

 

 
 

Nr. 

p.k. 

 

 

 

Amats Līgumā 

 

 

Speciālista 

vārds, 

uzvārds, 

Uzņēmuma 

nosaukums, 

reģistrācijas 

nr., adrese, 

telefons, 

fakss. 

Speciālista 

izglītība 

 

 

 

Valodas 

prasmes 

 

Sertifikāta/licences 

Nr. izdošanas 

gads/institūcija, kas 

izsniedza sertifikātu 

Pieredze citos līgumos 

norādītajā amatā 

(projekta nosaukums, 

izpildes  periods -gados) 

 

1 Uzņēmēja pārstāvis 

(atbilstoši FIDIC 

nosacījumiem) – 

projekta vadītājs 

    

 

 

2 Telekomunikāciju 

sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadītājs 

      

3 Videonovērošanas 

sistēmas un tīklu 

ieviešanas vadītājs 

      

Piezīme: ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad tikai viena šī veidlapa  jāizpilda par visu personu apvienību.  

Norādītās personas drīkst mainīt pēc līguma noslēgšanas tikai saskaņojot ar pasūtītāju un ar nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta pasūtītāja prasībās 

norādītajai.  

________________________________________________  ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] [datums]    [Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

  

z.v. 
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6.5. veidlapa 
 

UZŅĒMĒJA VADOŠO SPECIĀLISTU CV 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” 

(iepirkuma daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

   

Norādīt vadošā speciālista amatu Līgumā: __________________________ 

 Vārds, uzvārds:     

 Dzīves vietas adrese: 

 Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:  

 Izglītība: 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

Mācību laiks 

(no/līdz) 
Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

Valodas prasme  (norādīt prasmes līmeni  vērtējumā  “nav prasmes”, “vājas” , 

“viduvējas” “labas”, “teicamas”): 

Valoda Lasīšana  Runāšana Rakstīšana 

    

    

    
Piezīme: Pasūtītājs var pieprasīt dokumentus, kas apliecina norādīto valodu zināšanas 

līmeni.  

Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts 

Dalība profesionālās organizācijās 

Citas prasmes 

Profesionālā pieredze: 

Vadošā speciālista apliecinājums 

Ar šo es _________ (speciālista vārds, uzvārds) apņemos veikt ___________ (amata 

nosaukums) projekta „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana” iepirkuma daļas Nr……” ……………….” pienākumus 
līdz Līguma pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā,  ja iepirkuma procedūras 

rezultātā uzņēmējam _____________ (uzņēmēja nosaukums)  tiek piešķirtas tiesības 

slēgt iepirkuma līgumu un līgums tiek noslēgts. 

 
______________________________________  _____________________________ 

[Speciālista vārds, uzvārds]     [Paraksts] 

[datums]______________________________ 

_______________________________________  _____________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] [Paraksts] 

[datums]________________________________     z.v. 

Laiks (no -līdz) Darba devējs  Valsts Amats un galveno darba pienākumu apraksts  
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6.6. veidlapa 

 

PROJEKTA ORGANIZĀCIJA UN IEVIEŠANAS PLĀNS  

(DARBA PROGRAMMA) 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” 

(iepirkuma daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

 

1) Piedāvājumā jābūt iekļautai programmai, kā uzņēmējs plāno izpildīt un pabeigt 

darbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām un noteiktajā termiņā. 

 

2) Darbu programmā jābūt ietvertiem izpildes grafikiem šādām darbu pozīcijām:  

a) projektēšanas periods, tajā skaitā, sākuma un beigu datumi izpētei, projektēšanai, 

tehniskā projekta saskaņošana ar visām iesaistītajām pusēm (t.sk. ar saskarnēs saistīto 

darbu izpildītājiem, pasūtītāju, valsts un pašvaldību institūcijām); tehnisko risinājumu 

pārbaude un apstiprināšana; 

b) būvniecības darbu periods, t.sk. pārbaudes, defektu novēršana, pieņemšana 

ekspluatācijā. Darba programmā jānorāda šo būvdarbu izpildītāju nosaukumi. 

 

3) Jāpievieno uzņēmēja organizatoriskās struktūras shēma, norādot par projektēšanas 

un būvdarbiem atbildīgās apakšstruktūras un vienības, un atbildīgo personu vārdus, un 

jāaizpilda  6.6.1. (a vai  b) veidlapa „Darbu izpilde līgumā”. Jānorāda aptuvenais 

līgumā nodarbināto uzņēmēja darbinieku skaits projektēšanas un būvniecības stadijās. 

 

4)  Ja uzņēmējs iekļauj līguma izpildei apakšuzņēmējus, tad tie ir jānorāda darba 

programmā un jāaizpilda 6.6.2. veidlapa „Apakšuzņēmēju saraksts” un jāpievieno 

apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši 6.6.3. veidlapai. 

 

5) Jānorāda galveno materiālu, iekārtu un aparatūru piegādātāji (6.6.4. (a vai  b)  

veidlapa). 

 

6) Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad darbu programmā jānorāda 

projektēšanas un būvniecības darbi līgumā, kurus izpildīs un pabeigs katrs partneris 

šajā personu apvienībā. 
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6.6.1.a veidlapa 

DARBU IZPILDE LĪGUMĀ 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma daļa Nr.2) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

Nr.

p.k. 

Veicamie darbi katras iepirkuma daļas 

ietvaros 

Izpildītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs 

Nododamo 

darbu apjoms 

(% no Līguma 

cenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs 

dokuments, kas apstiprina  

apakšuzņēmēja tiesības veikt 

norādītos  

darbus 

 

Izpildītāja stāvoklis Līgumā 

Uzņēmējs  

Jā/Nē 

 

Partneris 

personu 

apvienībā Jā/Nē 

Apakšuzņēm

ējs 

Jā/Nē 

1 
Pasažieru platformu un pieejas 

infrastruktūras projektēšana un būvniecība 
      

2 
Stacijas ēku un būvju projektēšana 

rekonstrukcija  (būvniecība 
      

3 
Signalizācijas (SCB) sistēmu projektēšana 

un būvniecība 
      

4 
Elektroapgādes, apgaismojuma sistēmu un  

kontakttīklu, projektēšana un būvniecība 
      

5 
Lokālā datu pārraides tīkla projektēšana un 

ierīkošana stacijās 
      

6 

Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes 

signalizācijas sistēmas projektēšana un 

ierīkošana  

      

7 
Telekomunikāciju infrastruktūras 

projektēšana un būvniecība 
      

8 Pārējie darbi (norādīt)       
_______________________________________________    _______________________________________________ 

[datums]         [Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats]  

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats]     z.v. 
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6.6.1.b veidlapa 

 

DARBU IZPILDE LĪGUMĀ 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:________________________ 

 

________________________________________________ 

[datums) 

 

 
___________________________________________________ 

 [Pretendenta s] pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats]  

 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

 

 

z.v. 

 

Nr.p

.k. 

 

 

Veicamie darbi 
Izpildītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs 

Nododamo 

darbu apjoms 

(% no 

Līguma 

cenas) 

Sertifikāts vai 

līdzvērtīgs dokuments, 

kas apstiprina  

apakšuzņēmēja 

tiesības veikt 

norādītos  

darbus 

 

Izpildītāja stāvoklis Līgumā 

Uzņēmējs  

Jā/Nē 

 

Partneris 

personu 

apvienībā 

Jā/Nē 

Apakšuzņēmējs 

Jā/Nē 

1. Pasažieru apziņošanas sistēmas 

projektēšana un ierīkošana 

      

2. Videonovērošanas sistēmas 

projektēšana un ierīkošana 

      

3. Pārējie darbi (norādīt)       

        

        



6.6.2. veidlapa 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese, 

(telefons, fakss, 

kontaktpersona) 

Projektēšanas  

un/vai būvdarbu 

apraksts, kurus 

nodod 

apakšuzņēmējam 

 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 

Līguma cenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs 

dokuments, kas apstiprina  

apakšuzņēmēja tiesības veikt 

norādītos  

darbus 

    

    

    

    

 

Gadījumā, ja apakšuzņēmēji objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties pakalpojumu sniegšanā, 

pretendents drīkst tos aizstāt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6.6.3. veidlapa 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
 

 

Ar šo, mēs _____________ _____ (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)  

apliecinām, ka: 

 

  a) esam iepazinušies ar pasūtītāja - VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma „Dzelzceļa 

pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un videonovērošanas sistēmu 

ierīkošana.” procedūras konkursa nolikumu un pilnībā piekrītam tā prasībām. Iepirkuma 

identifikācijas numurs ir Nr.  LDZ-2013/4KF/01-01 

b) gadījumā, ja pasūtītājs ar uzņēmēju ________________________ (uzņēmēja nosaukums) 

noslēgs līgumu, mēs _________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) kā uzņēmēja  

apakšuzņēmēji apņemamies izpildīt un pabeigt šādus darbus (īss projektēšanas un/ vai 

būvniecības darbu apraksts).  

 

 

Apakšuzņēmēja pilnvarotās personas paraksts: ______________________ 

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________ 

 

Datums 

z.v. 

 

 

 

 

Uzņēmēja pilnvarotās personas paraksts: ______________________ 

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________ 

 

Datums 

z.v. 



„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ 

 Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” 

39 

 

6.6.4. a veidlapa 

 

GALVENO MATERIĀLU UN IEKĀRTU  PIEGĀDĀTĀJU SARAKSTS 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

Nr. Materiāla nosaukums Ražotāja 

nosaukums 

 

Ražotāja valsts, 

ražotāja adrese, 

telefons/fakss  

Vienošanās vai 

apstiprinājuma 

vēstules datums un Nr. 

1 Pasažieru platformu konstrukcijas 

- dzelzsbetona  

   

2 Pasažieru platformu un 

infrastruktūras elementu 

konstrukcijas – stikla šķiedras 

kompozītmateriāla 

   

 

Pievienot parakstītas vienošanos (oriģinālu) par piegādēm vai ražotāja apstiprinājuma vēstules 

(oriģinālu) vai likumā noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas. 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6.6.4.b veidlapa 

 

GALVENO MATERIĀLU UN IEKĀRTU  PIEGĀDĀTĀJU SARAKSTS 

 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums:  „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

 

Nr. Materiāla nosaukums Ražotāja 

nosaukums 

 

Ražotāja valsts, 

ražotāja adrese, 

telefons/fakss  

Vienošanās vai 

apstiprinājuma 

vēstules datums un Nr. 

1 Pasažieru apziņošanas sistēmas  

programmatūra 

   

2 Pasažieru apziņošanas sistēmas  

displeji 

   

3 Pasažieru apziņošanas sistēmas  

staciju apziņošanas iekārtas 

   

4 Pasažieru apziņošanas sistēmas  

termināļi 

   

5 Videonovērošanas sistēmas 

programmatūra 

   

6 Tīkla aktīvā aparatūra    

 

Pievienot parakstītas vienošanos (oriģinālu) par piegādēm vai ražotāja apstiprinājuma vēstules 

(oriģinālu) vai likumā noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas. 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6.7. veidlapa 
 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 

 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

 

Aprakstīt uzņēmēja kvalitātes sistēmu, kuru izmantos līgumā un kas nodrošinās kvalitatīvu 

darbu izpildi un pabeigšanu. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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6.8. veidlapa 
 

DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI 

 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

Aprakstīt uzņēmēja darba aizsardzības sistēmu un kā tā tiks nodrošināta. Jānorāda uzņēmēja 

atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, sertifikāts), kura būs atbildīga par darba drošību.  

 

 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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7. VEIDLAPA 

PERSONU APVIENĪBA 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 
Ja Piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad jāsniedz šādi dati un dokumenti: 
1) Personu apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.  (ja tāds ir), telefons/fakss 

__________________________________________________________________________________ 

2) Vadošā partnera nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.,  telefons, fakss   

__________________________________________________________________________________ 

3) Vadošā partnera atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, telefons, fakss 

__________________________________________________________________________________ 

4) Pārējo partneru nosaukumi , adreses,  telefoni, fakss:  

(1)________________________________________________________________________________ 

(2)________________________________________________________________________________ 
5) Personu apvienības vienošanās 

Personu apvienības vienošanā ir jānorāda, ka visi apvienības dalībnieki (partneri) ir solidāri atbildīgi, kopā un katrs 

atsevišķi par Līguma izpildi, ja iepirkuma rezultātā līgumu slēgs ar šo apvienību, un apvienības sastāvs un partneri netiks 

mainīti līdz Līguma izpildes beigām. Šajā vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī Pretendenta 

nosaukums) un apvienības faktiskā adrese, un jāapliecina, ka personu apvienība un tās sastāvs, personālijas ieskaitot, paliks 

nemainīgs līdz Līguma izpildes beigām. Vienošanā ir jānorāda personu apvienības Vadošais partneris (norādot partnera 

pilnu nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots (ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kuru pievieno)  iesniegt un saņemt 

prasības visas personu apvienības vārdā.  Šādu vienošanos ar parakstiem, datumiem  un zīmogiem apstiprina  visi 

apvienības dalībnieki. Vienošanās dokumentā ir jāietver apliecinājums,  ka gadījumā, ja šī Konkursa rezultātā apvienībai tiks 

piešķirtas tiesības parakstīt Līgumu, tad apvienība pirms Līguma parakstīšanas apņemas reģistrēties LR noteiktajā kārtībā 

komercreģistrā ar tādu pašu nosaukumu kā iesniegtajā Piedāvājumā. Ja personu apvienības biedri ir tikai juridiskas 

personas, tad vadošā partnera pārstāvības tiesības apliecina attiecīgā vienošanās. 

6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs partneris personu apvienībā „_____________” (apvienības nosaukums).  

Personu Apvienības partnera 

nosaukums 

Partnera  

adrese  

Projektēšanas 

un/vai būvdarbu 

apraksts, kurus 

izpildīs Partneris 

Partnera 

Izpildāmo darbu 

vērtība 

(% no Līguma 

cenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs 

dokuments, kas apstiprina  

partnera tiesības veikt 

norādītos  

darbus 

Vadošā partnera nosaukums     

1. partneris (nosaukums)     

2. partneris (nosaukums)     

3. partneris  (nosaukums)     

…….     

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 
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8. VEIDLAPA 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

 

INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO  PIECU DARBĪBAS GADU LAIKĀ PRETENDENTA 

SEKMĪGI IZPILDĪTIEM LĪDZĪGIEM
6
 LĪGUMIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

[datums] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats] 

z.v. 

 

                                                 
6
 Par līdzīgu līgumu tiek uzskatīti veiktie darbi, kādi minēti šī iepirkuma pasūtītāja prasībās 

NPK Līguma 

nosaukums 

Līguma apjoms 

LVL, 

summa bez PVN 

Pasūtītājs  Pasūtījuma 

izpildes laiks 

(no.. līdz..) 
Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, 

amats, tālrunis 

1.      

2.      

3.      

…      
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9.VEIDLAPA 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Uzņēmēja nosaukums:_______________ 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS TABULAS 

 

Tabulās jānorāda katrai pasūtītāja prasībai atbilstošas atsauces uz lpp. un vietu tehniskā 

piedāvājuma aprakstā un pievienotajā ražotāja dokumentācijā un saites uz publiski pieejamu 

avotu (URL), ja tādas ir, vai norāde uz ražotāja apliecinājumu par funkcijas ieviešanu (tur, kur 

tas ir pieļauts). 

 

Vispārējās Informatīvo un videonovērošanas sistēmu 

projektēšanas un būvniecības prasības 

Tabula 1 

A
ts

a
u

ce
 u

z 
P

a
sū

tī
tā

ja
 T

eh
n

is
k

o
 

p
ra

sī
b

u
 N

r.
  

 

Tehniskā risinājuma prasības 

Atsauces uz lpp. 

un vietu 

Tehniskā 

piedāvājuma 

aprakstā un 

pievienotajā 

ražotāja 

dokumentācijā,  

saites uz 

publiski 

pieejamu avotu 

(URL) 

2.1.1 Sistēmai ir centralizēta vadība;  
2.1.2 Sistēmai ir centralizēta konfigurāciju datu bāze;  
2.1.4 Risinājums ir mērogojams (centralizētā vadība nodrošina jaunu staciju tipveida 

apziņošanas sistēmas infrastruktūras elementu pieslēgšanu, nemainot paša 

risinājuma centralizēto pārvaldības programmatūru); 

 

2.1.5 Automātiskā paziņojumu ģeneratora vadība ar XML;  
2.1.6 Attālināta programmatūras un parametru ielāde;  
2.1.7. Interfeiss integrācijai ar citām sistēmām  
2.1.8 Ne mazāk kā 9 ziņojumu prioritāšu līmeņi audio paziņojumiem;  
2.1.9. Visu ziņojumu un bojājumu fiksēšana notikumu žurnāla (LOG) failā;  
2.1.10 Vienota, decentralizēta sistēma ar centralizētu monitoringu un uzraudzību;  
2.1.11 Augsta darbības drošība:  
2.1.12. Standartizēti aparātiskie interfeisi (PSTN, ISDN, SIP) , savienošanai ar citām 

sistēmām; 
 

2.1.14. Displeju vadības interfeisa apraksts.  
2.2.1. Vizuālās un balss apziņošanas apakšsistēmas vispārējās prasības  
2.2.2. Vizuālās apziņošanas apakšsistēmas vispārējās prasības  
2.2.3. Pulksteņu vadības apakšsistēmas vispārējās prasības  
2.2.4. Balss apziņošanas apakšsistēmas vispārējās prasības  
2.2.5. PAS uzraudzības un vadības apakšsistēmas vispārējās prasības  
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2.2.6. PAS dispečera/operatora un administratora darba vietas vispārējās prasības  
6.1.1.6 Sistēmai jābūt konstruētai tādā veidā, lai vadības serveris var kontrolēt katra 

displeja komandas saņemšanu (informācijas sūtīšanas/saņemšanas 

apstiprinājums), un informāciju par displeju darbspēju. 

 

6.1.1.7 Sistēmai jānodrošina speciālo paziņojumu vienlaicīgu attēlošanu uz visiem 

displejiem pēc speciālas komandas no vadības sistēmas. Šo režīmu izmanto, ja ir 

nepieciešams neparedzētos apstākļos un nekavējoties darīt zināmu informāciju 

pasažieriem, piemēram (ugunsgrēks, terorisma draudi, u.c.). 

 

6.1.1.8 Jānodrošina latviešu, angļu un krievu alfabētu burtu, simbolu un ciparu 

attēlošanas iespēja. 
 

6.2.1 Tehniskās prasības peronu displejiem.  
6.2.2 Tehniskās prasības PAS vadības serverim.  
6.2.3 Tehniskās prasības ārtelpu displejiem.  
6.2.4 Tehniskās prasības iekštelpu displejiem  
6.2.5 Tehniskās prasības pulksteņiem.  
6.2.6 Tehniskās prasības primārā (etalonlaika) pulksteņu serverim.  
6.2.7 Tehniskās prasības stacijas audio apziņošanas iekārtai  
6.2.8 Tehniskās prasības iekštelpu skaļruņiem.  
6.2.9 Tehniskās prasības ārtelpu skaļruņiem.  

6.2.10 Tehniskās prasības multistaciju operatora darba vietas monitoriem.  
6.2.11 Tehniskās prasības multistaciju darba vietas datoriem.  
6.2.12 Tehniskās prasības apziņošanas termināļiem  
6.3.1 Videonovērošanas pārvaldības sistēmas (VPS) prasības  
6.3.2 Videonovērošanas datu apstrādes apakšsistēmas (VDAS) prasības  

6.3.3.1 Ārā uzstādāmā IP videokamera  
6.3.3.2 Iekštelpās uzstādāmā IP videokamera (vandāldroša)  
6.3.4 Videonovērošanas datu apstrādes sistēmas (VDAS) aparatūra  

6.4.1.9 Elektrobarošanas iekārtas AC 230V/DC 48V; jauda 1200 W, uzstādīšana 19" 

skapī, bez ventilatora ar konvekciju, ar aizsardzību 63 A; klase IP20, modulārais 

- 4x300W, temperatūru diapazons no -5 līdz +45 °C;  komplektā ar akumulatoru 

baterijām 4x12V(48V) 60Ah; 48V sadales automāti - 6 gab.; kontrolleris;  SNMP 

ports. 

 

6.4.1.10 Invertors DC 48V/AC 230V/jauda 600 W, uzstādīšana 19" skapī, ar aizsardzību; 

klase IP20, temperatūras diapazons no -5 līdz +45 °C 
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(URL) 

 Vispārējā VNS arhitektūra (TP II nodaļas 2.3 punkts)   
2.3.1. VNS tiek veidota kā centralizēti pārvaldīta infrastruktūra ar vadības serveri 

un datu glabāšanas risinājumu Pasūtītāja datu centrā un videonovērošanas 

infrastruktūru darba apjomos norādītajās stacijās un uz to peroniem. 

  

2.3.2. Sistēma sinhronizē laiku visiem serveriem un videonovērošanas kamerām,   
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izmantojot NTP protokolu. 

2.3.3. Nepārtraukta informācijas attēlošana reālā laikā visiem Videonovērošanas 

centriem un sistēmas lietotājiem; t.i. sistēmas skaitļošanas resursi jābūt 

pietiekamiem arī tajos gadījumos, kad ir pieslēgts projektā paredzēto 

kameru skaits un sistēmu izmanto maksimālais vienlaicīgo lietotāju skaits. 

  

2.3.7. VNS jānodrošina interfeiss ar apsardzes signalizāciju lai varētu informēt to 

par sakaru zudumu ar kameru un citiem notikumiem. 
  

2.4.1. Videonovērošanas pārvaldības apakšsistēma   
2.4.1.1. VPS atbalsta iespēju uzinstalēt un spēju vadīt virtualizētus 64-bitu Server 

OS serverus. 
v  

2.4.1.2. VPS atbalsta kļūmjpārlēces opciju, kura nodrošina atbalstu automātisko 

sinhronizāciju ar kameras atmiņas karti, lai vajadzības gadījumā 

nekavējoties sniegtu nepieciešamos datus ieraksta serveriem un 

nodrošinātu to maksimālu darbspējas laiku un minimizētu datu zuduma 

risku. 

v 

 

2.4.1.3 VPS ļauj pieslēgt neierobežotu IP kameru daudzumu katram ieraksta 

serverim. 
  

2.4.1.4. VPS programmatūrai nodrošina ātru pierādījumu eksportu, eksportējot 

video dažādos formātos, ieskaitot video eksportēšanu no vairākām 

kamerām ar autonomu atskaņotājprogrammu. Video datiem ir iespējams 

uzlikt digitālo parakstu. Eksportēšana uz DVD-RW, USB un citiem datu 

nesējiem. 

v 

 

2.4.1.5. VPS nodrošina vairāklīmeņu arhīvu, kas automātiski samazina ierakstītos 

kadrus (JPEG, MPEG-4, H.264) sekundē katru reizi, kad dati tiek nosūtīti 

uz nākamo arhivēšanas līmeni. Minimālais līmeņu skaits – 3. 
v 

 

2.4.1.6 Iespēja rakstīt un monitorēt dažādas izšķirtspējas attēlus vienlaicīgi no 

vienas IP kameras. Sistēma ļauj konfigurēt ieraksta kadru skaitu, bitu 

pārraides ātrumu un izšķirtspēju katrai kamerai individuāli. Sistēma ļauj 

lietotājam konfigurēt kameras ar vienādu kadru skaitu, bitu pārraides 

ātrumu un izšķirtspēju grupās, ļaujot efektīvā veidā vienlaikus iestatīt 

parametrus jebkuram kameru skaitam. 

v 

 

2.4.1.7. Iespēja vienlaikus veikt gan videoattēlu ierakstu, gan to meklēšanu un 

nolasīšanu pēc laika. 
  

2.4.1.8. Elektronisks notikumu reģistrācijas žurnāls   
2.4.1.9. Aizsardzība pret atsevišķu serveru vai sistēmas apstāšanos - kļūmjpārlēces 

serveris. 
v  

2.4.1.10 Attālināta piekļuve video tiešraidēm un arhīvam no datora un mobilajām 

ierīcēm. 
v  

2.4.1.11 Web klienta interfeiss, bez programmatūras uzstādīšanas, lai iegūtu 

tiešsaistes informāciju no noteiktajām videonovērošanas kamerām 
v  

2.4.1.12 Attālināta izpildiekārtu vadība.   
2.4.1.13 Attālināta sistēmas konfigurēšanas iespēja.   
2.4.1.14 Vairākas iespējas autorizēties izmantojot Active Directory un pārvaldības 

risinājuma iespējas. 
  

2.4.1.15 Vairāklīmeņu lietotāju tiesības.   
2.4.1.16 Sistēma veic noteiktas, iepriekš definētas darbības balstoties uz jebkuriem 

sistēmā reģistrētiem notikumiem vai to kombinācijām (kamera sāk 

ierakstu, ieslēdzas gaisma, atveras vārti utt.). 
v 

 

2.4.1.17 Iespēja veidot grāmatzīmes, lai vēlāk ātri varētu atrast vajadzīgo 

informāciju videoarhīvā. 
  

2.4.1.18 Lietotāja aplikācija satur iebūvētu kartes funkciju, kas nodrošina intuitīvu 

kameru un sistēmas pārskatu. 
  

2.4.1.19 Programmiski neierobežots vienlaicīgo sistēmas lietotāju skaits.   
2.4.1.20 Multicast straumēšanas funkcija, lai optimizētu datu pārraides tīkla 

noslodzi. 
  

2.4.1.21 Iespējai pieslēgt videosienu moduli/funkcionalitāti    
2.4.2. Videonovērošanas datu apstrādes apakšsistēma.   
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2.4.3. VNS gala iekārtas   
3.2.2.1 Visām "Dzīvās datu bāzes" datu apjoma komponentēm ir jābūt rezervētām, 

nodrošinot darbības nepārtrauktību atsevišķas komponentes bojājuma 

gadījumā. 
 

 

3.2.2.2 Visām arhīva apjoma komponentēm ir jābūt rezervētām, nodrošinot 

darbības nepārtrauktību atsevišķas komponentes bojājuma gadījumā. 
  

3.2.2.3 Piedāvātajam risinājumam bez papildus serveru un datu glabāšanas iekārtu 

(disku masīvu kontrolieru, lenšu iekārtu, vai citu kontrolējošo elementu) 

jānodrošina paplašināšanas iespēju vismaz 2* reizes (2* lielāku procesoru 

apjomu, operatīvās atmiņas apjomu, pieslēgumu skaitu, datu glabāšanas 

apjomu u.t.t.) 

 

 

3.2.3 Piedāvātajam risinājumam ir jābūt paplašināmam kā vienotai sistēmai ar 

visu lietotāju un pieslēgto videonovērošanas kameru centralizētu vadību. 

Pretendentam ir jāapraksta sistēmas paplašināšanas iespējas ilgtermiņā, 

plānojot pieslēgt līdz 2000 videonovērošanas kamerām. 

 

 

v – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt dotās funkcionalitātes demonstrējumu. 
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apliecinājumu 

par funkcijas 

ieviešanu. 

4.1. PAS un tās apakšsistēmu funkcijas  

4.1.1 Balss un vizuālās apziņošanas apakšsistēmu vispārējās funkcionālās prasības  

4.1.2 PAS dispečera/operatora un administratora darba vietas funkcionālās prasības.  

4.1.3 Papildus multistaciju darba vietas funkcionālās prasības  

4.1.4 Apziņošanas darba vietas funkcionālās prasības  

4.1.5 Pulksteņu vadības apakšsistēmas funkcionālās prasības  

4.1.6 Administrēšanas apakšsistēmas funkcionālās prasības  

4.1.7 PAS sistēmas uzraudzības un vadības apakšsistēmas funkcionālās prasības  

4.2 PAS vilcienu kustības grafiku vadības apakšsistēmas funkcijas  

6.1.1.6 Sistēmai jābūt konstruētai tādā veidā, lai vadības serveris var kontrolēt katra 

displeja komandas saņemšanu (informācijas sūtīšanas/saņemšanas 

apstiprinājums), un informāciju par displeju darbspēju. 

 

6.1.1.7 Sistēmai jānodrošina speciālo paziņojumu vienlaicīgu attēlošanu uz visiem 

displejiem pēc speciālas komandas no vadības sistēmas. Šo režīmu izmanto, ja ir 

nepieciešams neparedzētos apstākļos un nekavējoties darīt zināmu informāciju 

pasažieriem, piemēram (ugunsgrēks, terorisma draudi, u.c.). 

 

6.1.1.8 Jānodrošina latviešu, angļu un krievu alfabētu burtu, simbolu un ciparu 

attēlošanas iespēja. 
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LĪGUMA PROJEKTS 

<datums>        Līguma Nr. <…> 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums: (nevajadzīgo svītrot) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Jelgava, Olaine, 

Cukurfabrika” (iepirkuma daļa Nr.1) 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija posmā Zolitūde- Sloka” (iepirkuma 

daļa Nr.2) 

 „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” (iepirkuma daļa Nr.3) 

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” reģ.Nr.40003032065, Gogoļa iela 3, Rīga, 

<paraksta tiesīgās personas/personu amats, vārds un uzvārds> personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz (gads/datums/mēnesis) Valdes izdoto, notariāli apliecināto pilnvaru Nr.____ 

(turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

 

un 

 

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 

personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 

dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 

Uzņēmējs), no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, 

ievērojot atklātā konkursa „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija. Informatīvo un 

videonovērošanas sistēmu ierīkošana” rezultātus, Uzņēmējs apņemas veikt iepirkuma daļas 

Nr.___„_________” projektēšanu un būvniecību/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu 

projektēšanu un ierīkošanu, turpmāk tekstā - Darbi, par ko Puses noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk tekstā – Līgums: 

 

Puses vienojas par turpmāko: 

 

1. Līgumā vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma 

noteikumos. 

 

2. Šādi dokumenti norādītajā secībā veido Līgumu un ir daļa no tā: 

a) Līgums (Nr., datums); 

b) Piedāvājuma vēstule, (Nr., datums); 

c) Piedāvājuma vēstules pielikums; 

d) Speciālie noteikumi; 

e) Vispārīgie noteikumi FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu 

līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 1999. gadā;  

f) Pasūtītāja prasības; 

g) Aizpildītas veidlapas; 

h) Uzņēmēja piedāvājums;  

i) Visi pārējie dokumenti. 

 

3. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs veiks samaksu par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem, Uzņēmējs 

apņemas norādītajā termiņā izpildīt Darbus un novērst visus defektus, ja tādi radīsies, 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
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4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu, un visu defektu, ja tādi radīsies, novēršanu tajos, 

Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam:  

 1) Akceptēto Līguma summu saskaņā ar Uzņēmēja Piedāvājumu (bez PVN) _____  

EUR  (vārdiem), 

  

2) Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem.  

 

5. Līgums stājās spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei. 

 

 

 

Uzņēmējs: 

 

 

 

Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja pilns nosaukums> 

Adrese:  

Reģ. Nr.:  

Banka:   

Kods: 

Konts: 

 

 

 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” 

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija 

Reģ. Nr.: LV40003032065 

Banka: Nordea Bank Finland Plc, Latvijas 

filiāle 

Kods:NDEALV2X 

Konts: LV58NDEA0000080249645 

 

 

<paraksta tiesīgās personas/personu amats, 

vārds un uzvārds> 

 

_________________________________ 

Paraksta vieta un datums, zīmogs 

 

_________________________________ 

Paraksta vieta un datums, zīmogs 
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LĪGUMA NOTEIKUMI 

 

Līguma noteikumi atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu 

līguma noteikumi”, 1999.gada Pirmajam izdevumam („General Conditions for Plant and 

Desgn-Build” First edition 1999) (turpmāk FIDIC), ko izdevusi Starptautiskā 

Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils) un šādi 

„Speciālie noteikumi”, kas ietver Vispārējo noteikumu grozījumus un pielikumus. 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”,1999. gada 

Pirmais izdevums („General Conditions for Plant and Desgn-Build” First edition 1999) 

(turpmāk FIDIC), ko izdevusi Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija” (Federation 

internationale des Ingenieurs-Conseils). 

 

 

 

FIDIC – Federation Internationale des Ingeneurs-Conseils 

P.O.Box 86 

CH-1000 Lausanne 12 

Switzerland 

Phone: +41 21 654 44 11 

Fax: + 41 21 653 54 32 

E-mail: fidic@pobox.com 

www: http://www.fidic.org/ 

 

 

mailto:fidic@pobox.com
http://www.fidic.org/
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2.SPECIĀLIE NOTEIKUMI 
 

Speciālie noteikumi groza Vispārīgos noteikumus sekojoši: 

 

Atsauce uz 

vispārīgajiem 

noteikumiem 

 

Teksts 

1 Vispārīgie noteikumi 

1.1 Definīcijas 

1.1.1.3 Pēc otrā teikuma ievietot: „Apstiprinājuma vēstule šajā Līgumā netiek piemērota. 

Jebkuras darbības, kuras Līgumā attiecas uz Apstiprinājuma vēstules 

izsniegšanas un saņemšanas datumu, nozīmē Līguma parakstīšanas datumu”. 

1.1.3.10 Pievienot jaunu apakšpunktu: 

„Parakstīšanas datums” ir datums, kad pēdējā no Līguma pusēm ir parakstījusi 

Līgumu. 

1.1.5.9 Pievienot jaunu apakšpunktu: 

„Tehnoloģiskais pārtraukums („logs”)” – laika periods, kurā tiek pārtraukta 

vilcienu kustība dzelzceļa posmā, atsevišķos posma vai stacijas ceļos, lai veiktu 

remonta, montāžas un/vai būvniecības darbus.  

1.1.6.2 Papildināt apakšpunktu ar „Šajā līgumā valsts ir Latvijas Republika”. 

1.4 Piemērojamais likums un valoda 

Apakšpunkta beigās pievienot : 

„Līgumā valdošā un komunikāciju valoda ir latviešu valoda”. 

1.5 Dokumentu prioritātes secība 

Aizvietot Līguma sastāvā iekļautos dokumentus šādā secībā: 

a) Līgums (Nr., datums); 

b) Piedāvājuma vēstule (Nr., datums); 

c) Piedāvājuma vēstules pielikums; 

d) Speciālie noteikumi; 

e) Vispārīgie noteikumi; 

f) Pasūtītāja prasības; 

g) Aizpildītas veidlapas; 

h) Uzņēmēja piedāvājums; 

i) Visi pārējie Līguma sastāvā iekļautie dokumenti. 

1.6 Līguma vienošanās 

Apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„Līgums stājas spēkā dienā, kad pēdējā puse ir to parakstījusi.” 

1.12 Konfidenciāla informācija 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Uzņēmējam Līgums un tā sastāvdaļas ir konfidenciālas, izņemot tās daļas, kas 

nepieciešamas, lai izpildītu saistības saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs nedrīkst publicēt, atļaut publicēt citiem vai 

jebkādā citā veidā izpaust Līguma saturu, tehnisko informāciju vai citu 

informāciju bez Pasūtītāja piekrišanas”. 

1.13 Likuma ievērošana 

 Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Būvatļauju izsniedz Valsts Dzelzceļa Tehniskā inspekcija. Uzņēmējam 
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Atsauce uz 

vispārīgajiem 

noteikumiem 

 

Teksts 

jāsagatavo un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti inspekcijā un jāsaņem 

visi saskaņojumi un apstiprinājumi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.” 

1.15 Dokumentu iesniegšana 
Pievienot jaunu apakšpunktu:  

„Visi paziņojumi un dokumenti, kurus Uzņēmējam ir jāiesniedz papīra formātā, 

jābūt iesniegtiem arī elektroniskā formātā, un kurus var lasīt ar šādu 

programmatūru: 

Teksta dokumentus – Microsoft Word 97 vai turpmākās versijas un *.pdf 

formātā; 

Rasējumus – AutoCad 2006. gada vai turpmākās versijas un *.pdf formātā; 

Plānošanai – Microsoft Project 2000.gada vai turpmākās versijas un *.pdf 

formātā; 

Skaitliskajiem dokumentiem – Excel 97 vai turpmākās versijas un *.pdf 

formātā.”  

2 Pasūtītājs 
2.1 Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai 

Izteikt apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  

„Pasūtītājs dos Uzņēmējam piekļūšanas tiesības darba izpildes vietai saskaņā ar 

apstiprināto Uzņēmēja Darba Programmu.” 

3. Inženieris 
3.1 Inženiera pienākumi un tiesības 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„(d) Inženierim Darbu uzraudzība jāizpilda saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženieris ir atbildīgs par Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildīšanu. 

Inženierim ir jāsaņem Pasūtītāja rakstisks apstiprinājums pirms tiek pieņemts 

lēmums, saskaņā ar šādiem Vispārīgo līguma noteikumu punktiem: 

(a) 3.5. apakšpunkts: jebkuras izmaiņas, kas var izmainīt Akceptēto Līguma 

Summu; 

(b) 4.4. apakšpunkts: dodot piekrišanu apakšuzņēmēju piesaistīšanai, kuri 

nav norādīti Līgumā; 

(c) 8.4. apakšpunkts: vienojoties par jebkādām darbu pabeigšanas termiņa 

izmaiņām.” 

3.6  Sanāksmes 

Pievienot jaunu apakšpunktu:  

„Inženieris organizē sanāksmes un nosaka to norises vietu un laiku. Inženieris 

nodrošina sanāksmju protokolēšanu. Protokolos jānorāda veicamās darbības un 

atbildīgās personas. Protokolu kopijas Inženieris 3(trīs) dienu laikā iesniedz 

Pasūtītājam un visiem sanāksmes dalībniekiem. 

Inženierim savlaicīgi jāinformē Pasūtītājs par jebkurām tā organizētajām 

sanāksmēm.” 

4  Uzņēmējs 
4.2 Līguma izpildes nodrošinājums 

Apakšpunkta otrās rindkopas beigās pievienot: 

„Līguma izpildes nodrošinājumu, atbilstoši Speciālajās prasībās pievienotajai 
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formai, bankas garantijas veidā ir jāiesniedz: 

a) Latvijas Republikā reģistrētai bankai; 

b) Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī 

reģistrētai bankai, kas Latvijas Republikas normatīvo aktos noteiktā 

kārtībā sniedz pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.” 

4.3 Uzņēmēja pārstāvis 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Uzņēmēja pārstāvim jābūt atbilstošai augstākai izglītībai un brīvi jārunā latviešu 

valodā. Ja Uzņēmēja pārstāvis brīvi nerunā latviešu valodā, tad Uzņēmējam ir 

jānodrošina kompetents tulks visa Līguma izpildes laikā.” 

4.6 Sadarbība 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Esošo un no jauna uzstādīto sistēmu un ierīču uzstādīšanas darbu apjomus un 

sadarbības veidu noteiks Inženieris. Visas darbības, kas saistītas ar uzstādīšanu 

un savienošanu ar esošajām sistēmām jāveic Pasūtītāja personālam vai Pasūtītāja 

personāla klātbūtnē, par ko iepriekš jāvienojas Uzņēmējam ar Pasūtītāju.” 

4.17 Uzņēmēja aprīkojums 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ka viņa nodarbinātajam personālam ir visas valstī 

nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti, lai izpildītu visus Darbus (veiktu 

būvniecību, uzstādītu iekārtas un aprīkojumu). Uzņēmējam ir jāsedz visi 

izdevumi, kas nepieciešami, lai saņemtu šādas atļaujas, licences vai sertifikātus.”  

4.21 Progresa ziņojumi 

Ikmēneša progresa ziņojumi Inženierim  jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros. 

4.23 Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Vilcienu kustība turpināsies darbu izpildes laikā. Jebkura vilcienu kustības 

pārtraukšana darbu izpildes laikā jāplāno iepriekš un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

 „Logus” piešķir saskaņā ar Pasūtītāja spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”  

5 Projektēšana  
5.1 Vispārējās projektēšanas saistības 

Apakšpunkta trešā paragrāfa beigās pievienot: 

„Uzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai projektēšanas darbu 

detalizēts laika grafiks ar termiņiem, atbildīgo projektētāju un iesniegšanas 

datumu Inženierim.” 

5.2 Uzņēmēja dokumenti 

Apakšpunkta pirmās rindkopas beigās pievienot: 

„Dokumentiem, kurus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un/vai valsts iestādēm, vai 

trešajām personām, ir jābūt latviešu valodā. Uzņēmējs ir atbildīgs par 

nepieciešamo saskaņojumu un apstiprinājumu, un atļauju saņemšanu.” 

Trešās rindkopas beigās pievienot: 

„Visi dokumenti Inženierim jāiesniedz arī elektroniskā formā.”  

5.5 Apmācība  

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Pasūtītāja personāla apmācība jāveic pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas 

apstiprinājuma izsniegšanas. Ir pieļaujams, ka apmācības tiek veiktas pa daļām, 
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norādot tās Darba Programmā, un atbilstoši Pasūtītāja prasībām.”  

5.6 Būvniecības izpilddokumentācija 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Dokumentācijas kopiju skaits un valoda Būvniecības izpilddokumentācijai ir 

noteikta Pasūtītāja prasībās. 

Dokumenti jāiesniedz papīra un elektroniskā formātā, saskaņojot to ar Inženieri, 

ne vēlāk kā 28 dienas pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma 

izsniegšanas.  

Būvniecības izpilddokumentācijas saraksts jāiesniedz Inženierim un tam jābūt 

saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.”  

5.7 Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas 

Apakšpunkta beigās pievienot:  

„Dokumentācijas kopiju skaits un valoda Ekspluatācijas un apkopes 

rokasgrāmatām ir noteikta Pasūtītāja prasībās. 

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas jāiesniedz savlaicīgi, lai saņemtu 

Pasūtītāja saskaņojumu, bet ne vēlāk kā 35 dienas pirms Darbu pieņemšanas-

nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas.”  

6 Personāls un darbaspēks 
6.5 Darba laiks 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Personāla un darbaspēka izmantošana izejamajās dienās ir atļauta šādos 

gadījumos: 

a) lai novērstu vai mazinātu dabas katastrofas ietekmi vai darba nelaimes 

gadījumu; 

b) lai novērstu avārijas, īpašuma bojājumus vai postījumus; 

c) lai veiktu steidzamus vai neparedzētus darbus, kuru izpildīšana ietekmē 

dzelzceļa darbību.” 

6.7 Veselība un drošība 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Uzņēmējam nekavējoši jāziņo Pasūtītājam par jebkādiem īpašuma bojājumiem. 

Uzņēmējam jāpārzina un jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti”. 

6.8 Darbu uzraudzība 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Uzņēmēja uzraudzības personālam ir jābūt labām latviešu valodas zināšanām 

gan rakstiski, gan mutiski, vai arī jānodrošina nozarē kompetentu tulku, kas 

nodrošina atbilstošu instrukciju un informācijas tulkošanu latviešu valodā.” 

6.12 Ārvalstu personāla un darbaspēka nodrošināšana 

Pievienot apakšpunktu: 

„Uzņēmējs var importēt jebkuru personālu vai darbaspēku, kas nepieciešams 

Darbu izpildei. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai šim personālam būtu visas 

nepieciešamās vīzas un darba atļaujas. 

Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus, lai šis personāls un darbaspēks 

uzreiz pēc Darbu pabeigšanas atgrieztos vietā, no kurienes tas ticis importēts 

Līguma izpildes vajadzībām.” 

6.13 Svētki un reliģiskās tradīcijas 

Pievienot apakšpunktu: 
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„Uzņēmēja personālam un darbaspēkam, plānojot savas darbības, ir jāievēro 

valstī noteiktās svētku dienas un brīvdienas.”  

6.14 Mirušo apbedīšana 

Pievienot apakšpunktu: 

„Uzņēmējs ir atbildīgs par miruša darbinieka transportēšanu uz jebkuru 

apbedīšanas vietu un ar apbedīšanu saistītajiem pasākumiem.”  

7  Iekārtas, Materiāli un Darbu izpildes kvalitāte 
7.4 Pārbaudes 

Pēc apakšpunkta otrās rindkopas pievienot: 

„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pārbaužu programma un 

protokoli. Pārbaužu apjoms nedrīkst būt mazāks, bet nav ierobežots, kā noteikts 

Pasūtītāja prasībās.”  

7.7 Īpašuma tiesības uz iekārtām un Materiāliem 

Apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„Iekārtas un Materiāli kļūst par Pasūtītāja īpašumu tikai pēc Akta par būvobjekta 

pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas attiecīgajiem Darbiem vai Darbu 

posmiem.”  

8 Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana 
8.1. Darbu uzsākšana 

Par Darbu uzsākšanas dienu tiek uzskatīts Līguma spēkā stāšanās datums.  

8.3 Programma 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Ja Uzņēmējs neiesniedz Programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, 

pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgo noteikumu  2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja 

prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktā apmērā par 

katru kavējuma dienu.”  

9 Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas 
9.1 Uzņēmēja saistības 

Pēc apakšpunkta otrās rindkopas pievienot: 

„Iekārtu pārbaudes, kuras saistītas ar kustības drošību jāveic kopā ar pasūtītāja 

pārstāvi.”  

Papildināt apakšpunktu ar „Izmēģinājuma ekspluatācija, lai pārliecinātos, ka 

visas inženierbūves un infrastruktūras elementi, kā arī visas sistēmas darbojas 

ticami un ir gatavas  ekspluatācijai, ir viens mēnesis”. 

11 Atbildība par defektiem 
11.1 Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana  

Pirms apakšpunkta pēdējās rindkopas pievienot: 

„(c) novērst jebkurus defektus un bojājumus saskaņā ar pasūtītāja prasībās 

noteiktajiem problēmu (incidentu) risināšanas laikiem.  

13 Izmaiņas un labojumi 
13.1 Tiesības veikt izmaiņas 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Līguma summas un līguma termiņa izmaiņas Līgumā var izdarīt tikai ar Līguma 

grozījumiem, kurus paraksta abu pušu pilnvaroti pārstāvji.” 

13.8 Korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās  
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Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Ja jebkurā šī projekta realizācijas posmā notiek kavējumi, kas radušies no 

Pasūtīja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējam nav tiesību šī projekta ietvaros, 

atsaucoties uz šo apakšpunktu, pieprasīt papildus samaksu.”  

14 Līguma cena un samaksa 
14.1 Līguma cena 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Līguma summai jābūt kopsummai par pilnībā pabeigtiem un ekspluatācijā 

nodotiem Darbiem un iekļauj visus maksājumus, izmaksas un riskus, un 

Uzņēmējam pēc Līguma parakstīšanas nav atļauts pieprasīt kompensācijas par 

izdevumiem, izmaksām un riskiem.”  

14.2 Avansa maksājums 

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt sekojošā redakcijā: 

„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā.”  

14.3 Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājumu saņemšanai 

Apakšpunkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim Pieteikums 2 (divos) eksemplāros Līgumā 

norādītā starpmaksājuma apmaksas perioda beigās, Inženiera apstiprinātā formā, 

kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas pēc Uzņēmēja domām, 

viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem (tai skaitā aktiem par 

izpildīto darbu pieņemšanu un izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumam 

(Forma 2 un Forma 3 - 4 eks.), kas pirms pirmā akta iesniegšanas saskaņoti ar 

Pasūtītāju), kuros iekļauts attiecīgais progresa ziņojums saskaņā ar Vispārīgo 

noteikumu 4.21. apakšpunktu [Progresa ziņojumi]. Minimālajai starpmaksājuma 

summai jābūt 1,0% no akceptētās Līguma summas.” 

14.4 Maksājumu grafiks 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Pirms Pastāvīgo darbu uzsākšanas Uzņēmējam, pamatojoties uz Piedāvājumā 

iesniegtā Maksājumu saraksta bāzes elementiem, jāiesniedz Inženierim 

„Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme” (turpmāk tekstā BPQPW) kopā ar 

pamatojošo informāciju un aprēķiniem. BPQPW ir jāietver prognozējamie 

Pastāvīgo darbu pamata apjomi naturālos (fiziskos) lielumos, kas jāizceno, 

lietojot vienības cenas, lai kopējais apjoms atbilstu kopējai Līguma summai. 

Darbu vērtību, kas nav aprakstīta BPQPW, ir jāiekļauj kā daļu koeficienti no 

Pastāvīgiem darbiem. BPQPW ir jāapstiprina Inženierim, un šo apstiprinājumu 

Inženieris var jebkurā laikā atsaukt. BPQPW ir jāpārskata un atkārtoti jāiesniedz 

jebkurā laikā pirms Darbu pieņemšanas, ja izrādās, ka šajā tāmē pilnībā nebūs 

ietveri visi Patstāvīgie darbi, kas ir jāveic līdz pilnīgai Līguma pabeigšanai. 

Darbu izpildes laikā Vispārīgo noteikumu (a) apakšpunkta un 14.3. apakšpunkta 

izpildei paredzētā līgumiskā vērtība nedrīkst pārsniegt BPQPW vērtību, kas 

noteikta pamatojoties uz Pastāvīgo darbu apjomiem, kuri jāizpilda saskaņā ar 

Līgumu, un ir norādīta Maksājumu plānā. 

Katram Pieteikumam, ko Uzņēmējs iesniedz Inženierim: 
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(a) jābūt tādā pašā formā kā tā brīža aktuālais BPQPW; 

(b) jāietver parakstīts Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu 

atskaites  periodā un Aktus par izpildīto darbu pieņemšanu.”   

14.10 Ziņojums par Darbu pabeigšanu 

Apakšpunkta pirmajā rindkopā skaitli un vārdus 

„(…) 84 dienu laikā (…)”  

aizstāt ar skaitli un vārdiem 

„14 dienu laikā”. 

15 Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses 
15.2 Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses 

Apakšpunkta pirmās rindkopas apakšpunktiem pievienot; 

„(g) Uzņēmējs ir saistīts kukuļņemšanas vai krāpnieciskās darbībās konkurences 

dēļ, vai Līguma izpildē. 

„Kukuļņemšana” nozīmē dāvinājumi, došana vai ņemšana vai jebkādu lietu vai 

vērtību lūgšana, kas iespaido amatpersonu darbību, vai rada draudus personai, 

īpašumam vai reputācijai, attiecībā uz iepirkuma procesu vai Līguma izpildi, lai 

saglabātu biznesu vai gūtu citas priekšrocības un 

„Krāpnieciskas darbības” nozīmē faktu sagrozīšana, lai iespaidotu iepirkuma 

procesu vai Līguma izpildi, kas rada kaitējumu Pasūtītājam; un ietver slepenas 

vienošanās starp konkursa dalībniekiem (pirms, vai pēc piedāvājuma 

iesniegšanas), lai parādītu nepatiesu, konkurēt nespējīgu līmeni un nepieļautu 

Pasūtītāja brīvu un atklātu konkurenci.”  

17 Risks un atbildība 
17.7 Uzņēmēja atbildība par esošajām būvēm un iekārtām 

Pievienot jaunu apakšpunktu: 

 „Uzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukumā esošo Pasūtītāja būvju un iekārtu 

uzraudzību un drošību Darbu izpildes laikā. Ja Darbu izpildes laikā būves un/vai 

iekārtas tiek bojātas vai zaudētas, tad Uzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus 

izdevumus, kas saistīti ar būvju un iekārtu bojājumiem vai zaudēšanu.” 

18 Apdrošināšana 
18.2 Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Uzņēmējs ir atbildīgs par apdrošināšanas kompānijas informēšanu par jebkurām 

izmaiņām Darbu izpildes apjomos, veidā, termiņos, programmā un nodrošina, lai 

apdrošināšana ietvertu visu Līguma izpildes laiku.” 

18.4 Uzņēmēja personāla apdrošināšana 

Apakšpunkta beigās pievienot: 

„Minimālās apdrošināšanas summas ir norādītas Piedāvājuma vēstules 

Pielikumā.”  

18.5 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

Pievienot jaunu apakšpunktu: 

„Uzņēmējam ir jānodrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem, tajā 

skaitā projektēšana, apjomā ne mazāka par 10% no Līguma summas, par 

Uzņēmēja profesionālās darbības kļūdu vai bezdarbības rezultātā nodarīto 

kaitējumu personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem personu 

mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos par civiltiesiskās 
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atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā, noteiktajām prasībām. 

Uzņēmējam 14 dienu laikā pirms Darbu uzsākšanas datuma jāiesniedz 

Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija 

un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.”  

20 Prasījumi, strīdi un arbitrāža 

20.6 Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:  

„Līgumiskā piekritība”  

 „Jebkurš strīds, attiecībā uz kuru pieņemtais DAB lēmums (ja tāds ir pieņemts) 

nav galīgs un saistošs un kurš nav atrisināts savstarpēji labvēlīgu pārrunu ceļā, 

visbeidzot tiek nosūtīts atrisināšanai Rīgas apgabaltiesā.”  

  

 



„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ 

 Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” 

60 

 

 

GARANTIJU VEIDLAPU PARAUGI 
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LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA – PIEPRASĪJUMA GARANTIJA 

[Uz Bankas veidlapas] 

Iepirkuma identifikācijas numurs ir Nr. LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums_______________________________________________________________ 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Mēs, <Bankas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 

15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Uzņēmēja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Uzņēmējs)  

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma 

nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp, ja 

Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms 

Garantijas beigu datuma saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes 

apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot, ko Uzņēmējs nav 

izpildījis, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR 

(10% (desmit procenti) no Līguma summas) (<summa vārdiem> lati), maksājumu veicot uz 

pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas 

beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (datums 70 dienas pēc Defektu 

paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma). 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 

pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 

pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības kameras 01.07.2010. Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 

Guarantees”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi 

strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 
<Paraksttiesīgās bankas amatpersonas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 

                                                 
7
 Visu nepeiciešamo garantiju projekts pirms iesniegšanas ir jāsaskaņo ar pasūtītāju 
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AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA 

[Uz Bankas veidlapas] 

Iepirkuma identifikācijas numurs ir Nr. LDZ-2013/4KF/01-01 

 

Līgums________________________________________________________________  
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā 

no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Uzņēmēja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Uzņēmējs)  

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma 

„<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav 

pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma 

Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu, kas nepārsniedz  <summa cipariem> EUR (līdz 20% no akceptētās Līguma 

summas)  (<summa vārdiem> EUR ) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz 

pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu 

datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
8
. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar Vispārīgi noteikumu 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma 

apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no 

Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu 

un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu 

bankā. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības kameras 01.07.2010. Vienotie noteikumi 

par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 

avansa maksājuma garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās bankas amatpersonas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu  izpildes laika. 
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IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 

[Uz Bankas veidlapas] 

Iepirkuma identifikācijas numurs ir Nr. LDZ-2013/4KF/01-01 

Līgums 

__________________________________________________________________  
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

 

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā 

no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Uzņēmēja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Uzņēmējs)  

a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 

turpmāk – Līgums), un 

b. šo Defektu apraksts  

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa 

vārdiem> EUR), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu 

datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
9
. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma 

saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots 

Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 

kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma 

izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam 

Garantijas summu. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras 01.07.2010. 
Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 

Guarantees”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, 

kas radušies saistībā ar ieturējuma naudas garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

<Paraksttiesīgās bankas amatpersonas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums>] 
 

 

 

 

                                                 
9 Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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1. Projekta mērķis  
 

Paaugstināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu kvalitāti un efektivitāti, 
modernizējot dzelzceļa  pasažieru infrastruktūru, tādējādi nodrošinot dzelzceļa 
ilgtspējīgu darbību sabiedriskā transporta sistēmā, vienlaikus samazinot apkārtējās 
vides piesārņojumu. Projekta mērķa grupas ir  sabiedriskā transporta pasažieri, 
publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, pārvadātāji, pašvaldības un sabiedrība 
kopumā. 

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijas rezultātā pilnībā jānodrošina 
visu kategoriju pasažieru, t.sk. ar īpašām vajadzībām, droša un ērta apkalpošana uz 
pasažieru platformām un stacijas ēkās, piekļuve pasažieru infrastruktūras objektiem, 
iekāpšana un izkāpšana no vilciena, kā arī droša vilcienu satiksme stacijas robežās.  

Darbi tiek finansēti no VAS Latvijas dzelzceļš un Kohēzijas fonda  līdzekļiem.  

 

2. Projekta pamatojums  

2.1.  Esošā situācija 

Kopējais pasažieru infrastruktūras esošais stāvoklis pieturpunktos un stacijās 
lielākā daļā  ir kritiskā tehniskajā stāvoklī –  nolietojies un izdrupis asfalta segums, 
peronu augstums – 220 mm augstumā no sliežu galviņas augstuma atzīmes, kas ir 
grūti pārvarams iekāpšanai un izkāpšanai no vagona; peronu garums ir saglabājies 
vairāk kā 162 m, kas agrāk nodrošināja garāku vilciena sastāvu pieņemšanu; peronu 
izvietojums – salu un malu peroni, ne visur to gabarīti ir atbilstoši satiksmes drošības 
prasībām. Nolietojusies lietus ūdeņu novadīšanas sistēma un kanalizācija, nereti 
applūst gan pasažieru platformas, gan apdraudēti sliežu ceļi, ziemā peroni apledo, 
apgrūtināta to apkope. Peroniem  nav norobežojošo barjeru, nav pieejas un 
uzbrauktuves personām ar īpašām vajadzībām; vairākās stacijās peronu vidū ir 
izvietoti kontakttīklu balsti, nepietiekams apgaismojums, visās stacijās un 
pieturpunktos nav  pasažieru apziņošanas sistēmas  - tiek nodrošinātas minimālās 
informācijas prasības. Drošību stacijās un pieturpunktos nodrošina SIA „LDz 
Apsardze”, videonovērošana nav ierīkota. Vairākās stacijās ir sausās āra tualetes, 
stacijas ēkās esošās tualetes ir izmantojamas tikai dienesta vajadzībām, ne visur 
ūdensvads un kanalizācijas inženiertīkli ir  pieslēgti pilsētas sistēmai vai to nav vispār. 

Staciju apsekošanas akts – pielikums Nr.1 PIELIKUMI B daļa 
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2.2. Klimats un ģeoloģija 
Ņemot vērā to, ka būvdarbi notiks vairākos Latvijas reģionos vienlaicīgi, Uzņēmējam 
Darbi jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” 
prasībām. 

 

3. Projekta īstenošanas vieta 
3.1.  Būvdarbi veicami 16 dzelzceļa pasažieru stacijās un pieturas punktos1 divos dzelzceļa 

posmos: 

1. Rīga – Sloka (Asari, Babīte, Bulduri, Dubulti, Dzintari, Imanta, Lielupe, 
Majori, Melluži, Pumpuri, Sloka,  Vaivari, Zolitūde) 

2. Rīga - Jelgava (Cukurfabrika, Jelgava, Olaine) 

 

 
 

3.2. Zemes īpašumtiesības  
Būvdarbu teritorijas atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā uz valstij piederošās zemes Satiksmes ministrijas 
personā un VAS „Latvijas dzelzceļa” valdījumā. 

1 Stacijas un pieturpunkti – šī iepirkuma ietvaros nozīmē vienādus nosacījumus abos gadījumos un 
tekstā minētajam terminam „stacijas” piemērojamas tādas pašas prasības kā terminam „ pieturas 
punkti”  vai” pieturpunkti” un otrādi 
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Uzņēmējam projektēšana un būvniecība jāveic dzelzceļa zemes nodalījuma joslā 
saskaņā ar pašvaldību teritoriālajiem plāniem. Gadījumā, ja Uzņēmējs skar trešo pušu 
īpašumtiesības, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāveic šo jautājumu risināšana 
un nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšana, nemainot paredzamos līguma 
izpildes termiņus un līguma summu.  

 

4. Vispārīgās projektēšanas un būvniecības prasības 
 
4.1. Projektā paredzamie darbi jāveic saskaņā ar FIDIC – Iekārtu piegādes un 

projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem, elektriskajiem un 
mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic 
Uzņēmējs, pirmo 1999.gada izdevumu. 

4.2. Projekts sadalīts trīs daļās – dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 
Rīga- Jelgava posmā (būvniecība) un dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 
modernizācija Rīga – Sloka posmā (būvniecība) un informatīvo un 
videonovērošanas sistēmu ierīkošana 16 stacijās, atsevišķi nodalot pasūtītāja 
prasības būvniecībai (iepirkuma daļa Nr.1 un Nr.2) un informatīvo un 
videonovērošanas sistēmu ierīkošanai (iepirkuma daļa Nr.3).  

4.3. Uzņēmējs veic  dzelzceļa pasažieru modernizācijai nepieciešamos 
projektēšanas, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas, ekspluatācijā nodošanas un 
garantijas uzturēšanas darbus.  

4.4. Visām projektējamām un izbūvējamām sistēmām un būvkonstrukcijām 
jāatbilst šīm Pasūtītāja prasībām. Visiem materiāliem un iekārtām jāatbilst spēkā 
esošiem ES vai LV standartiem un normatīviem aktiem un jāpievieno kvalitāti un 
izcelsmi apliecinoši dokumenti.  

4.5. Uzņēmējam jānodrošina, ka visas sistēmas un konstrukcijas, kuras tiks  
projektētas, būvētas un uzstādītas, būs integrējamas esošajā infrastruktūrā, 
pabeigtas un funkcionējošas, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un atbilstoši 
Standartiem. 

4.6. Uzņēmējam darbu veikšanai jānodrošina visas nepieciešamās mašīnas, 
iekārtas un resursi un darbi jāpabeidz līgumā noteiktā laikā.  

4.7. Uzņēmēja speciālistiem jābūt sertificētiem, apmācītiem un pieredzējušiem 
atbilstošajās jomās un tiem jāspēj izpildīt noteiktos darbus.  

4.8. Uzņēmējam jāņem vērā, ka pasūtītāja prasības neietver visu informāciju un 
datus, kas nepieciešami Būvprojekta izstrādei un objekta būvniecībai, līdz ar to 
Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izpēti un Būvprojekta 
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izstrādi. Darbu apjomi, kas norādīti pasūtītāja prasībās ir aptuveni, Uzņēmējam 
jāveic precīzi darba apjomu aprēķini projektēšanas laikā. 

4.9. Uzņēmējam  projektēšanas, būvniecības un būvobjekta nodošanas 
ekspluatācijā laikā jāsadarbojas ar Pasūtītāja projekta vadītāju un Inženieri. 
Informācija par kontaktpersonām tiks iesniegta Uzņēmējam pēc Līguma 
parakstīšanas. 

5. Galvenie veicamie darbi 
5.1. uzņēmējam jāveic būvprojekta sagatavošanas darbi un visas būvprojekta 

realizācijā nepieciešamās izpētes; 
5.2. tehniskā projekta izstrāde katrai stacijai, tā saskaņošana ar valsts/pašvaldības 

institūcijām un citām ieinteresētajām trešajām pusēm, kas ir saistītas ar 
nepieciešamo būvniecības atļauju saņemšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvajiem aktiem; 

5.3. būvlaukumu sagatavošana un tehnikas mobilizācija būvlaukumos; 
5.4. materiālu, iekārtu piegāde; 
5.5. paaugstināto (550mm) pasažieru platformu un piekļuves infrastruktūras 

būvniecība un konstrukciju testēšana; 
5.6. stacijas ēku rekonstrukcija un  būvniecība, t.sk. telpu pārplānošana un 

vienkāršota rekonstrukcija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, 
tehniskās apsardzes signalizācijas projektēšana un ierīkošana un  lokālā datu 
pārraides tīkla projektēšana un ierīkošana; 

5.7. apgaismes un elektroapgādes sistēmu projektēšana un izbūve, t.sk. 
kontakttīklu balstu un kabeļu pārvietošana ārpus pasažieru platformas; 

5.8. signalizācijas centrālās bloķēšanas (turpmāk - SCB) sistēmas iekārtu un 
kabeļu pārvietošana 

5.9. uzstādīto sistēmu un ieviesto risinājumu integrēšana esošajā infrastruktūrā, 
visu sistēmu un risinājumu testēšana; 

5.10. pasažieru apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanas 
nodrošināšana;        

5.11. katra objekta  (stacijas) nodošana ekspluatācijā;  
5.12. tehnisko risinājuma izpilddokumentācijas un lietošanas instrukciju 

sagatavošana; 
5.13. pasūtītāja personāla apmācība; 
5.14. garantijas nodrošināšana izpildītajiem Darbiem un piegādātajām iekārtām. 

 
Kopējā darbu apjomu tabula Nr.1 PIELIKUMI A daļa 
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6. Publicitāte  
6.1. Uzņēmējam  ir jāuzstāda lielformāta informatīvos stendus Jelgavas, Zolitūdes 

un  Slokas stacijās, saskaņā ar ES Struktūrfondu 2007.-2013.g. Informācijas un 
publicitātes vadlīnijām projektiem, kuri tiek līdzfinansēti no Kohēzijas fonda. 
Vadlīnijas ir pieejamas mājas lapā: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-
13_publicitate_vadlinijas.pdf. Lielformāta informatīvie stendi ir jāuzstāda viena 
mēneša laikā no būvdarbu uzsākšanas datuma. Uzņēmējs atbild par stendu 
izgatavošanu un uzstādīšanu. Uzņēmējam jāsaskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju 
lielformāta informatīvo stendu uzstādīšanas vieta un makets. 

6.2. Uzņēmējam būvprojekta realizācijas laikā jānodrošina savlaicīga sabiedrības 
informēšana par plānoto būvdarbu veikšanu konkrētās stacijās un par staciju 
pieejamību, ierobežojumiem un izmaiņām dzelzceļa pakalpojumu saņemšanai 
būvniecības laikā. 

6.3. Visas publicitātes izmaksas uzņēmējam jāiekļauj piedāvājuma cenā. 

 

  

7 

 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf


Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS 

Iepirkuma daļa Nr.1 un Nr.2 

 „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” 

II nodaļa „Ieviešanas prasības”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2013 

1 

 



Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 
____________________________________________________________________________________________ 

SATURS 

1. Prasības dokumentācijai .................................................................................... 3 

1.1. Vispārīgās prasības ......................................................................................... 3 

1.2. Uzņēmēja dokumentu iesniegšana un apstiprināšana ................................. 3 

1.8. Darba programma un progresa ziņojumi ...................................................... 4 

1.13. Uzņēmēja Būvprojekta rasējumi ................................................................ 4 

2. Darbu izpilde ....................................................................................................... 5 

2.1. Izpēte un mērīšanas darbi .............................................................................. 5 

2.2. Būvprojekta izstrāde....................................................................................... 5 

2.3. Projektēšana un materiāli .............................................................................. 6 

2.4. Būvdarbu organizēšana un izpilde ................................................................. 8 

3. Biroja telpas Inženierim būvlaukumā .............................................................. 10 

4. Standarti ........................................................................................................... 11 

5. Pārbaudes ......................................................................................................... 12 

6. Darbu drošība un aizsardzība........................................................................... 13 

7. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.................................................................. 14 

8. Sanāksmes ........................................................................................................ 15 

9. Uzņēmēja vadošais personāls .......................................................................... 15 

10. Signalizācijas (SCB) iekārtu un sistēmas testēšana ......................................... 15 

11. Ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) ............... 16 

12. Darbu pieņemšana ........................................................................................... 16 

13. Darbu izpildes laika grafiks .............................................................................. 16 

14. Defektu paziņošanas periods ........................................................................... 17 

15. Garantijas ......................................................................................................... 17 

 

2 

 



Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 
____________________________________________________________________________________________ 

1. Prasības dokumentācijai 

1.1. Vispārīgās prasības 
 

1.1.1. Uzņēmējs, saskaņā ar FIDIC 5.2. punktu, ir atbildīgs par visa veida 
dokumentu (administratīvo, tehnisko, finanšu u.c.), kas nepieciešams, lai 
realizētu projektu  sagatavošanu, tulkošanu un iesniegšanu. 

1.1.2. Uzņēmējs atbild par izmaiņu veikšanu iesniegtajos dokumentos, ja 
tādas pieprasījis Inženieris vai Pasūtītājs. 

1.1.3. Uzņēmējam  dokumenti ir jāsagatavo kvalitatīvi un tik detalizēti, lai tie 
atbilstu Pasūtītāja prasībām, standartiem un apstiprinājumiem, kurus paredz 
Latvijas likumi, tiem jānodrošina piegādātājiem un būvniekiem saprotami 
norādījumi darbu izpildei. Katram Uzņēmēja iesniegtajam dokumentam jābūt 
iekšēji apstiprinātam, ar nosaukumu, Uzņēmēja nosaukumu, līguma nosaukumu 
un numuru, autoru, datumu un Uzņēmēja atbildīgā personāla parakstiem, 
saskaņojuma lapu, satura rādītāju, izmaiņu tabulu, numurētām lappusēm. 

1.1.4. Visi Uzņēmēja dokumenti, rasējumi, aprēķini, apraksti, pārbaužu 
ziņojumi, kas iesniegti Pasūtītājam un valsts iestādēm vai citām trešajām 
personām izskatīšanai un apstiprināšanai, jāsagatavo latviešu valodā. Uzņēmējs 
atbild par pareizu dokumentu iztulkošanu un sedz izmaksas par to. Uzņēmēja 
dokumentiem jābūt reģistrētiem un iekļautiem dokumentu reģistrā. 

  

1.2.  Uzņēmēja dokumentu iesniegšana un apstiprināšana  
1.3. Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus par visu dokumentu, kas ir 

nepieciešami Līguma un Darbu izpildei, sagatavošanu, apstiprināšanu, 
iesniegšanu un tulkošanu. Uzņēmēja dokumentiem ir jābūt kvalitatīviem un 
pietiekami detalizēti sagatavotiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu 
nepieciešamo dokumentu pilnas komplektācijas nodošanu savam 
personālam, apakšuzņēmējiem, ražotājiem un piegādātājiem. 

1.4. Uzņēmēja dokumentiem ir jābūt sistematizētiem un iekļautiem Dokumentu 
reģistrā. Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai 
precīzs Dokumentu reģistrs, uzskaitot un sistematizējot visus Uzņēmēja 
dokumentus, kuri tiks izstrādāti Darbu veikšanai.  

1.5. Darbi, kas tiks izpildīti pirms Uzņēmēja dokumentu apstiprināšanas no 
Inženiera puses, ir Uzņēmēja risks un atbildība. Inženierim ir tiesības 
pieprasīt papildu informāciju un pieprasīt Uzņēmējam veikt izmaiņas, kuras 
ir nepieciešamas Līguma prasību izpildei bez papildu samaksas. Katra 
iesniedzamā dokumenta eksemplāru skaitu nosaka Inženieris.  

1.6. Uzņēmēja dokumentu apstiprināšana no Inženiera un/vai Pasūtītāja puses 
neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par visu Līguma prasību izpildi vai 
atbildības par Uzņēmēja veiktajiem dokumentu labojumiem.   

1.7. Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt papildus samaksu vai laika pagarinājumu, 
kavējumu gadījumā, veicot dokumentu labojumus, kuri var būt nepieciešami 
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Līguma prasību izpildei. Gadījumā, kad Uzņēmēja dokumentos tiek atklātas 
kļūdas, nolaidības vai neatbilstības, Uzņēmējam nekavējoties ir jāiesniedz 
labotie dokumenti.  

1.8. Darba programma un progresa ziņojumi  
1.9. Uzņēmējam ir jāizstrādā detalizēta Darba programma saskaņā ar  FIDIC 

Līguma Vispārīgo prasību  8.3 punktu un jāiesniedz Inženierim 
apstiprināšanai. Darba programmā ir jāiekļauj detalizēts Būvprojekta 
izstrādes grafiks.  

1.10. Darba programmā jāiekļauj Uzņēmēja  organizācijas  un Darbu 
veikšanas struktūra, kā arī Uzņēmēja vadošā personāla saraksts ar pienākumu 
aprakstu. Tajā jānorāda vadošā personāla uzvārdi, adrese, tālruņa un faksa 
numuri.   

1.11. Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim ikmēneša progresa 
ziņojumi saskaņā ar FIDIC Līguma Vispārīgo prasību 4.21. punktu. Progresa 
ziņojumiem jāpievieno Darbu progresa fotogrāfijas. Progresa ziņojumi 
jāiesniedz līdz Uzņēmējs pabeidz Darbu izpildi saskaņā ar Līgumu. 

1.12. Līdz ar būvdarbu uzsākšanu Uzņēmējam jāiesniedz  progresa ziņojumi, 
papildus iekļaujot Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu atskaites 
par pārskata periodu. Par katru mēnesi Uzņēmējs iesniedz aktus par izpildīto 
darbu pieņemšanu un izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumu 
(Forma 2 un Forma 3).  Izpildīto darbu pieņemšanu un izpildīto darbu 
pieņemšanas aktu formāts pirms iesniegšanas jāsaskaņo ar 
Inženieri/Pasūtītāju.  

1.13. Uzņēmēja Būvprojekta rasējumi  
1.14. Uzņēmēja Būvprojekta rasējumi un aprēķini, kuri jāveic Uzņēmējam, 

ir jāizstrādā un jāiesniedz saskaņā ar sekojošiem noteikumiem.   

1.15. Uzņēmēja būvniecības Būvprojekta visu sadaļu rasējumiem ir jābūt 
skaidriem, salasāmiem un pabeigtiem.  

1.16. Izmantojamais metriskais mērogs ir: 1:10000, 1:1000, 1:500, 1:200, 
1:100, 1:50, 1:20, atkarībā no rasējuma un/vai detaļas veida, kas jārasē. 
Uzņēmējs var izmantot citu mērogu, saskaņojot ar Inženieri.  

1.17. Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim saskaņošanai katrs rasējums un 
aprēķins (3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un 1 (viens) eksemplārs 
elektroniski). Inženierim jāizskata Uzņēmēja Būvprojekta rasējumus un 
aprēķinus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc to iesniegšanas.  

1.18. Ja Inženieris izskatīšanas periodā paziņo Uzņēmējam, ka iesniegtie 
dokumenti neatbilst Pasūtītāja prasībām, tad tie jāizlabo un atkārtoti 
jāiesniedz izskatīšanai saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem un uz 
Uzņēmēja rēķina.  

1.19. Rasējumi ir jāizstrādā un jāiesniedz Autocad (*.dwg) un (*.pdf) 
formātā. Visām tekstuālajām daļām, uzrakstiem un specifikācijām ir jābūt 
latviešu valodā.   

4 

 



Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Darbu izpilde 

2.1. Izpēte un mērīšanas darbi 
2.1.1. Uzņēmējam ir jāveic Darbu veikšanai nepieciešamās izpētes un 
mērījumi. Uzņēmējam ir jādod iespēja Inženierim pilnā mērā un saprātīgu 
iespēju robežās piedalīties šajos izpētes un mērījumu darbos.  

2.1.2. Visas izpētes un tehniskie mērījumi ir jāveic saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.1.3. Ja Inženieris vēlas veikt mērījumus un izpēti, Uzņēmējam ir 
jānodrošina Inženierim savs kompetents darba spēks šo darbu veikšanai.   

2.1.4. Uzņēmējam ir jānorīko sertificēts ģeodēzists, kas pārstāvēs Uzņēmēju 
mērījumu veikšanas laikā, kurus veiks Inženieris. Uzņēmēja ģeodēzistam ir 
jābūt pieejamam noteiktu laiku pēc Inženiera rakstiska paziņojuma par 
vēlēšanos veikt mērījumus.  Uzņēmējam ir jāsagatavo rasējumi, mērījumu 
kartes, šķērsgriezumi, shēmas un citi dokumenti, kas atspoguļo veikto mērījumu 
un izpētes detalizētus rezultātus. 

2.1.5. VAS „Latvijas dzelzceļš” ir pasūtījis topogrāfiskā uzmērījuma plānu 
izstrādi  modernizējamās stacijās un tie tiks izsniegti Uzņēmējam līdz 
projektēšanas darbu uzsākšanai. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai līdz objektu 
nodošanai ekspluatācijā topogrāfiskā uzmērījumu plāni tiktu atjaunoti aktuālā 
redakcijā. 

 

2.2. Būvprojekta izstrāde 
2.2.1. Būvprojektam ir jāatbilst Pasūtītāja prasībām, standartiem un Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. 
Projektēšanu drīkst veikt tikai attiecīgajās jomās sertificēti projektētāji. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par visu saskaņojumu saņemšanu no valsts/pašvaldību 
institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm. Uzņēmējam Būvprojekta daļas ir 
jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai, saskaņā ar iepriekš saskaņotu 
projektēšanas darbu grafiku.  

2.2.2. Pēdējā Būvprojekta sadaļa vai sastāvdaļa ir jāpabeidz un jāiesniedz 
Inženierim ne vēlāk kā 28 kalendārās dienas pirms Būvprojekta iesniegšanas 
Pasūtītājam beigu datuma.  

2.2.3. 14 dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas Uzņēmējam ir jāiesniedz 
Inženierim detalizēts projektēšanas darbu grafiks. Grafikā par katru sadaļu un 
par visām sadaļām kopā ir jānorāda:  

a) projektēšanas darbu sākuma un beigu datums;  

b) būvprojekta vadītāja un būvprojekta daļu vadītāju vārds un uzvārds; 

c) Inženiera pārbaudēm paredzētais laiks;  

d) pabeigta un akceptēta Būvprojekta iesniegšanas beigu datums Inženierim. 

2.2.4. Būvprojekts un projektēšanas darbu grafiks ir jāparaksta Uzņēmēja 
Būvprojekta vadītājam, Uzņēmēja pārstāvim un jāapzīmogo ar Uzņēmēja 
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zīmogu. Projektēšanas darbu grafikam ir jābūt iekļautam Darba programmā, kas 
ir izstrādāta un iesniegta Inženierim saskaņā ar Līgumu. 

2.2.5. Būvprojekts ir jāizstrādā un jāiesniedz latviešu valodā 6 (sešos) 
eksemplāros papīra formā un 1 (vienu) elektroniskā informācijas nesējā 
(rasējumiem jābūt Autocad (*.dwg) un (*.pdf) formātā).   

2.2.6. Būvprojektam jābūt izstrādātām, saskaņotam un akceptētam katrai 
stacijai atsevišķi.  

2.2.7. Par katru Darbu sadaļu, sistēmu un elementu, kas ir jāprojektē un 
jāuzstāda, Uzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim saskaņošanai Būvprojekta 
dokumentācija, t.sk.:  

2.2.7.1. katras sistēmas, darbu daļas un elementu apraksts;  
2.2.7.2. detalizēta tehniskā specifikācija iekārtām, materiāliem; 
2.2.7.3. atskaites par veiktajiem testiem un izmeklējumiem; 
2.2.7.4. atsauces uz aprēķiniem; 
2.2.7.5. dokumenta plāns, ieskaitot rasējumu, aprakstu un shēmu 

sarakstu; 
2.2.7.6. ārējiem interfeisiem paredzētā nodrošinājuma apraksts; 
2.2.7.7. aprēķinos pieņemto pieņēmumu un projekta filozofijas 

pārskats;  
2.2.7.8. aprēķinos izmantoto projekta kritēriju, slodžu un slodžu 
kombināciju tabula, analīzes metodes apraksts;  

2.2.7.9. būvkonstrukciju elementu aprēķini; 
2.2.7.10. visu būvju, elementu un daļu detalizēti rasējumi; 
2.2.7.11. programmatūras nodrošinājums, ja tāds ir. 

2.2.7.12. Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme, kurā jāiekļauj visi 
Darbu bāzes maksājuma elementi. Darbu bāzes maksājuma elementos 
jāiekļauj sadaļas pa būvju veidiem. Darbu bāzes maksājuma elementu 
pozīcijās jāuzskaita visus pamata darbus naturālos (fiziskos) lielumos, kā arī 
visas iekārtas un ierīces gabalos vai komplektos saskaņā ar Būvprojekta 
dokumentācijā iekļautajām detalizētajām tehniskajām specifikācijām. 
Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme  struktūru un detalizāciju jāsaskaņo ar 
Inženieri un Pasūtītāju. 

2.2.8. Veicot Būvprojekta izstrādi, Uzņēmējam ir jāsadarbojas ar līguma 
„Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” izpildītāju. 

2.3. Projektēšana un materiāli 
2.3.1. Būvprojekts ir jāizstrādā, jāsaskaņo un jāakceptē saskaņā ar 

Pasūtītāja prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, tehniskajiem noteikumiem un standartiem.  

2.3.2. Uzņēmējam ir jāpārbauda visi dati un jāpārliecinās, ka Pasūtītāja 
prasībās iekļautā informācija atbilstoša un ir pietiekoša Darbu izpildei un 
Uzņēmējam ir jāveic nepieciešamie izpētes darbi. Uzņēmējs ir atbildīgs un 
sedz izdevumus par vietējo apstākļu,  būvlaukuma, valsts/pašvaldības 
institūciju, zemes klātnes izpētes un esošo būvju, iekārtu un sistēmu 
apsekošanu un izpēti un izrietošajiem riskiem. Pasūtītāja apstiprinājums 
neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvprojektu.  
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2.3.3. Uzņēmējam ir jāsaņem un jāizpilda valsts/pašvaldību un citu saistīto 
institūciju tehniskos noteikumu prasības, saņemot visus nepieciešamos 
saskaņojumus. 

2.3.4. Būvprojektā ir jāiekļauj Darbu organizācijas projekts, kas ir 
izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, garantējot drošu vilcienu kustību 
Darbu izpildes laikā. Uzņēmējam jāgarantē kvalitatīva un droša Darbu 
izpilde.   

2.3.5. Uzņēmējam Būvprojekta izstrādei par pamatu ir jāizmanto 
Pasūtītāja prasības. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja prasībās nav 
iekļauta visa informācija un dati, kas nepieciešami Būvprojekta izstrādei un 
būvdarbu veikšanai, tāpēc visi apsekošanas darbi, izpētes un visu 
nepieciešamo datu iegūšana ir Uzņēmēja atbildība un izdevumi. Darbu 
apjomi, kas ir doti Pasūtītāja prasībās, ir aptuveni. Uzņēmējam Būvprojektā 
ir jāveic precīzi Darbu apjoma aprēķini.  

2.3.6. Būvprojektā ir jāiekļauj visu būvju, inženierbūvju, sistēmu, ēku, 
inženierkomunikāciju un to komponenšu detalizēti rasējumi. Būvprojektā ir 
jāiekļauj darbu, materiālu un iekārtu specifikācijas, tehniskie dati, 
būvniecības, uzstādīšanas un ekspluatācijas nosacījumi, visu materiālu, 
komponenšu un iekārtu ražotāji un izcelsme. Uzņēmējam ir jāsedz visi 
izdevumi, kas saistīti ar Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu un akceptēšanu. 

2.3.7. Būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3.8. Visiem materiāliem un iekārtām ir jābūt jauniem un atbilstošā 
kvalitātē, bez defektiem un trūkumiem, jābūt izturīgiem pret paredzamajām 
temperatūras svārstībām un vietas klimatiskajiem apstākļiem, kas var būt 
darbu izpildes un tālākas ekspluatācijas laikā, bez deformācijām un 
bojājumiem. Visiem materiāliem un iekārtām ir jābūt sertifikātiem, ar 
atbilstības deklarācijām un ar garantijām, atbilstoši Pasūtītāja prasībām.  

2.3.9. Darbu veikšanai visu piegādājamo materiālu un iekārtu tehniskajiem 
rādītājiem ir jābūt precīzi norādītiem Būvprojektā.  

2.3.10. Inženierim ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam nomainīt kādu no 
materiāliem un iekārtām, kas neatbilst Pasūtītāja prasībām, tehniskajiem 
noteikumiem un standartiem. Nomaiņas gadījumā Uzņēmējam ir jāsedz visi 
izdevumi, kas saistīti ar pārprojektēšanu, materiālu un iekārtu nomaiņu, un 
visiem ar nomaiņu saistītajiem darbiem, lai kvalitatīvi paveiktu Darbu. 

2.3.11. Garantijas periodam no Inženiera izsniegtā pieņemšanas sertifikāta 
jābūt:  

- kabeļu līnijām ne mazāk par 10 gadiem;  

- pasīvajiem materiāliem un iekārtām (skapji, uzmavas, savienotāji u.t.t.) 
ne mazākam par 5 gadiem; 

- elektromehāniskajām un elektroniskajām iekārtām ne mazākam par 2 
gadiem. 
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2.3.12. Izmantotajiem materiāliem, ražotnēm un iekārtām ir jābūt atļautām 
izmantot Latvijas Republikā un Latvijas dzelzceļā, un tie nedrīkst būt 
toksiski un bīstami darbu izpildei un tālākai ekspluatācijai, nodarbinātajiem 
un iekārtām. Visiem materiāliem un iekārtām ir jābūt piemērotiem 
izmantošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos. Uzņēmējs iesniedz 
Pasūtītājam materiālu un iekārtu ražotāja atbilstības sertifikātus. 

2.3.13. Būvprojekta izstrādei, būvdarbiem un piegādēm ir jāatbilst 
Pasūtītāja prasībām un labākajai mūsdienu projektēšanas un ražošanas 
praksei. Visām uzstādāmajām iekārtām un sistēmām ir jābūt mūsdienīgām 
un jāatbilst pēdējiem sasniegumiem atbilstošajā nozarē.  

2.3.14. Uzņēmējam ir stingri jāievēro pastāvošie noteikumi Darbu veikšanai 
dzelzceļa zemes nodalījuma joslā un citos dzelzceļa infrastruktūras objektos. 
Veicot darbus esošā galvenā sliežu ceļa tuvumā, ir jāveic visi nepieciešamie 
drošības pasākumi, lai garantētu kustības drošību esošajā galvenajā sliežu 
ceļā. Uzņēmējam ir jāprojektē un jāveic Darbs tā,  lai izvairītos no jebkādas 
negatīvas ietekmes uz vilcienu kustību, ātrumu un drošību. Uzņēmējs nes 
pilnu atbildību par esošās dzelzceļa infrastruktūras drošību un stabilitāti 
Darbu veikšanas laikā un vietā, un sedz izdevumus par Pasūtītāja 
zaudējumiem, ja Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja darbība traucēs vilcienu 
kustību. Nepieciešamie vilcienu kustības tehnoloģiskie pārtraukumi („logi”) 
tiks piešķirti saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” noteikto kārtību. Darbi, 
kas var ietekmēt vilcienu kustības drošību, jāplāno tehnoloģisko „logu” 
laikā. Tehnoloģisko ”logu” pieprasīšanai, izmantošanai un atcelšanai 
vadīties ar „Instrukciju par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, 
izmantošanas un atcelšanas kārtību” (Nr. D-3/538, 2010.g.). 

2.4. Būvdarbu organizēšana un izpilde 
2.4.1. Uzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz Inženierim saskaņošanai Darbu 

organizēšanas projekts (DOP) un Darbu veikšanas projekts (DVP) saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem. Uzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz saskaņošanai 
Inženierim Darbu programma 28 dienu laikā pēc paziņojuma par Darbu 
uzsākšanas datumu. 

2.5. Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim/Pasūtītājam apstiprināšanai Pieņemšanas 
plāns katrai stacijai ir jābūt definētam Darbu Programmā. Pieņemšanas 
Plānam jābūt sagatavotām tā, lai varētu pārliecināties par nepieciešamajiem 
resursiem un personāla nepieciešamību, pieņemšanas secību un laika grafiku. 

2.5.1. Uzņēmējam ir jānodrošina līguma „Informatīvo un videonovērošanas 
sistēmu ierīkošana” izpildītāja speciālistu piekļuve infrastruktūrai (kabeļu 
kanalizācija, sakaru telpa, u.c.) līgumā paredzēto darbu veikšanai un iekārtu 
uzstādīšanai ne mazāk kā 2 mēneši, ja netiek panākta savādāka vienošanās;  

2.5.2. Uzņēmējam ir jāsaskaņo darbu veikšanas grafiks un kārtība ar līguma „ 
Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana” izpildītāju; 

2.5.3. Uzņēmējs nedrīkst sabojāt līguma „Informatīvo un videonovērošanas 
sistēmu ierīkošana” ietvaros veikto darbu kvalitāti vai iekārtas; 
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2.5.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvatļaujas saņemšanu Valsts dzelzceļa 
tehniskajā inspekcijā. 

2.5.5. Būvniecības darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu. 
Būvniecības darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā ir jāveic saskaņā ar 
VAS „Latvijas dzelzceļš” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, t 
sk. 05.04.2006. instrukciju Nr. C-123 „Darbu veikšana dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslā”. VAS „Latvijas dzelzceļš” spēkā esošajiem normatīvie 
dokumenti publiski pieejami mājas lapā www.ldz.lv.  

2.5.6. VAS „Latvijas dzelzceļš” piešķir „logus” saskaņā ar „Instrukciju par 
tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, izmantošanas un atcelšanas 
kārtība” (apstiprināta ar LDz 2010.gada 25.oktobra valdes priekšsēdētāja 
rīkojumu Nr. D-3/538). Uzņēmējs ir atbildīgs par pieteikuma sagatavošanu 
un savlaicīgu iesniegšanu.  

2.5.7. Visi būvniecības darbi uz esošā sliežu ceļa vai pie esošajām dzelzceļa 
būvēm ir jāieplāno saskaņā ar Būvprojektu un jākoordinē ar Pasūtītāju un 
Inženieri. Visiem nepieciešamajiem „logiem” stacijās vai dzelzceļa līnijās ir 
jābūt iepriekšējam pieteikumam un Pasūtītāja apstiprinājumam.  Darbi 
jāveic balstoties uz detalizētu laika grafiku un uzdevuma aprakstu, kas ir 
iepriekš apstiprināts no Inženiera un Pasūtītāja puses.   

2.5.8. Uzņēmējam ir rūpīgi jāievēro spēkā esošos darbu veikšanas noteikumus 
uz sliežu ceļiem un citās dzelzceļa būvēs.   

2.5.9. Ilgstoša esošā sliežu ceļa slēgšana nav pieļaujama. Uzņēmējam ir jāveic 
plānotie darbi apstiprinātā slēgšanas laika ietvaros.  

2.5.10. Visiem nepieciešamajiem piekļuves ceļiem pie Darbiem ir jābūt 
norādītiem Būvprojektā.  Uzņēmējs ir atbildīgs par visu piekļuves ceļu 
ierīkošanu pie Būvlaukuma un tam jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar 
piekļuves ceļu ierīkošanu un pagaidu zemes izmantošanu. Uzņēmējam ir 
jāatjauno piekļuves ceļu un pagaidu zemes izmantošanas  teritorijas  pēc 
būvniecības darbu pabeigšanas. 

2.5.11. Uzņēmējs ir atbildīgs par tīrību Būvlaukumā. Darbu izpildes laikā 
nepieciešams izvairīties no gaisa, augsnes, ūdens un pazemes ūdeņu 
piesārņojuma. Atkritumu vai lieko materiālu dedzināšana būvlaukumā ir 
aizliegta. Visiem būvgružiem ir jābūt savāktiem un izvestiem drošā un 
apkārtējai videi nekaitīgā veidā uz būvgružu izvešanas laukumiem. 
Uzņēmējam ar atbildīgajām institūcijām jāsaskaņo atkritumu utilizācijas 
vietas un jāsedz visi utilizācijas izdevumi. 

2.5.12. Uzņēmējam ir pienākums aizpildīt Būvdarbu žurnālus un 
Autoruzraudzības žurnālus pietiekamā apjomā un detalizācijas pakāpē. 
Būvdarbu žurnāliem ir jābūt pieejamiem būvlaukumā. Būvdarbu un 
Autoruzraudzības žurnāls ir Inženiera pārbaužu priekšmets. 

2.5.13. Uzņēmēja pienākums ir noteikt visu Uzņēmēja iekārtu veidu, jaudu un 
daudzumu, lai veiktu un pabeigtu Darbus un novērstu trūkumus tajos. 
Uzņēmēja iekārtu, pagaidu darbu un materiālu utt. ekspluatācijas apstākļiem 
ir jābūt: 
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a) Visām Uzņēmēja iekārtām, pagaidu darbiem, materiāliem utt., kurus ir 
saņēmis vai izmanto Uzņēmējs būvlaukumā, ir jābūt pilnai 
komplektācijai un tādā darba stāvoklī, lai Uzņēmējs varētu droši, 
savlaicīgi un efektīvi veikt darbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un 
Līguma prasībām.  

b) Iekārtas, pagaidu darbi, materiāli utt., kurus Inženieris ir noraidījis kā 
neatbilstošus, Uzņēmējam ir nekavējoties jāizved un jānomaina bez 
papildu izdevumiem Pasūtītājam un bez kavējumiem Darbu izpildes 
grafikā;  

c) Uzņēmējs ir atbildīgs, lai visiem darbiniekiem būtu nepieciešamās 
licences, kvalifikācija, vai apliecības darboties ar iekārtu un ir jāsedz 
visi izdevumi, kas ir saistīti ar šo licenču, kvalifikācijas, kas ir 
nepieciešama darbu veikšanai, saņemšanu; 

2.5.14. Uzņēmējam visu laiku un bez kavēšanās rakstiski jāinformē Inženieris par 
visiem defektu gadījumiem, trūkumiem vai citiem notikumiem, kas var 
novest pie iekārtu noteiktās  jaudas samazināšanās. Tādos gadījumos 
Uzņēmējam ir jāpārskata Darba programma un, ja iespējams, nomainīt 
iekārtu, kura nespēj nodrošināt nepieciešamo jaudu.  

3. Biroja telpas Inženierim būvlaukumā 
3.1. Uzņēmējam jānodrošina Inženierim biroja telpas Būvlaukumā Būvdarbu 

izpildes laikā.  

3.2. Biroja telpai Inženierim jābūt izvietotai Būvlaukumā vai tā tuvumā. 
Birojam jābūt kā saliekamai būvkonstrukcijai vai pastāvīgai konstrukcijai, 
kura ir aizsargāta  pret atmosfēras iedarbību un kurai ir atbilstoša izolācija 
pret vietējiem klimatiskajiem apstākļiem. Biroja kopējai platībai jābūt ne 
mazākai kā 50m2, t.sk. sanitārais mezgls. Visām durvīm jābūt slēdzamām ar 
atsevišķu atslēgu. Uzņēmējam jānodrošina piekļuve Inženiera biroja 
telpām.  

3.3. Uzņēmējam Inženiera biroja telpās jānodrošina elektroenerģiju, 
apgaismojumu, apkuri, ventilāciju, faksu, interneta pieslēgumu, sadzīves 
aukstā un karstā ūdens apgādi, ūdens kanalizāciju un atkritumu izvešanu. 
Uzņēmējam Inženiera biroja telpās jānodrošina: 

a) Biroja galdi un krēsli; 

b) Sanāksmju galds ar vismaz 10 krēsliem; 

c) Atkritumu kastes katrā darba vietā; 

d) Ugunsdzēšamie aparāti. 

3.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par tīrību un atbilstošiem uzturēšanās apstākļiem 
biroja telpās, un  jāuztur un jāremontē visas komunikācijas un mēbeles. 
Uzņēmējam jānodrošina atkritumu savākšana un jāsedz nomas maksa un visi 
izdevumu kopā ar elektroapgādi un ūdens apgādi. Rēķinus par 
telefonsakariem sedz Inženieris. Uzņēmējam jāapapdrošina Inženierim biroja 
telpā esošā kustamā un nekustamā manta visā Līguma izpildes laikā. 
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4. Standarti  
4.1. Uzņēmējam ir jāievēro visi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti 

un standarti. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti ir pieejami 
mājas lapā www.likumi.vl 

4.2. Uzņēmējam ir jāizmanto standarti šādā prioritātes secībā: 

4.2.1. Latvijas nacionālie standarti; 
4.2.2. Latvijā adaptētie Eiropas Standartizācijas komitejas CEN standarti un 

Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas CENELEC standarti; 
4.2.3. Eiropas tehniskie apstiprinājumi; 
4.2.4. Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie standarti*; 
4.2.5. Citu valstu nacionālie standarti, kas piemērojami 1520 mm platuma 

sliežu ceļiem* 
 
*Ja Uzņēmējs projektēšanas darbiem piedāvā izmantot citus standartus, kas 
nodrošina augstāku kvalitāti vai ir labāki par norādītajiem standartiem, viņam 
tas sākotnēji ir jāsaskaņo ar Inženieri vai Pasūtītāju. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir 
jānodrošina ar standartu tulkojumu latviešu valodā.  
 

4.3. Uzņēmējam ir jānorāda visi materiāli un iekārtas, kuri ir nepieciešami Darbu 
veikšanai.   

4.4. Materiālu, iekārtu un darbu veikšanas minimālās kvalitātes prasības nosaka 
šādi dokumenti šādā prioritārā secībā: 

4.4.1. Pasūtītāja prasības; 
4.4.2. Standarti, uz kuriem ir atsauces Pasūtītāja prasībās;  
4.4.3. Latvijas Republikā izdotie standarti un noteikumi; 
4.4.4. Latvijas Republikā adaptētie EN standarti; 
4.4.5. Citi standarti. 
4.5. Jebkura atsauce šajā dokumentā uz specifikācijām, standartiem, 

noteikumiem, kurus ir jāpiemēro, ietver sevī visus iespējamos 
papildinājumus  Darbu izpildes laikā. Jebkurā gadījumā ir jāizmanto katra 
standarta, noteikuma vai specifikācijas pēdējā redakcija vai uz Būvprojekta 
uzsākšanas brīdi spēkā esošais izdevums.  

4.6. Uzņēmēja birojā ir jābūt pieejamiem vismaz vienam katra standarta vai 
instrukcijas, uz kuru atsaucas, eksemplāram, un/vai citiem apstiprinātajiem 
nacionālajiem standartiem Inženiera pārbaužu veikšanai.  

4.7. Visiem materiāliem, iekārtām un darbiem, kas nav pilnībā norādīti šajā 
dokumentā vai nav ietverti standartos, specifikācijās vai instrukcijās, ir jābūt 
augstākās kvalitātes.  Jebkuri kavējumi iekārtu mehānisko vai 
programmatūras bojājuma rezultātā, neatbrīvo Uzņēmēju no saistībām 
izpildīt Darbus laikā saskaņā ar grafiku. Iekārtām visu laiku ir jābūt labā 
kvalitātē un labā darba stāvoklī. Ja iekārta vai jebkura tās daļa kļūst 
lietošanai nederīga, nepareizi darbojas vai ir sliktā stāvoklī, Uzņēmējam 
nekavējoties ir jāveic tās nomaiņa par Uzņēmēja līdzekļiem. 

4.8. Ja Uzņēmējs vēlas piedāvāt nomainīt kādu materiālu, atsevišķas iekārtas vai 
sistēmas, vai kādu būvniecības elementu, kas ir norādīti Pasūtītāja prasībās 
vai apstiprinātajā Būvprojektā, ar citu, tad Uzņēmējam obligāti ir jāsaņem 
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Inženiera rakstisks apstiprinājums. Uzņēmēja pienākums ir sniegt Inženierim 
adekvātu informāciju un visus datus, lai pierādītu vienlīdzīgu materiāla, 
iekārtas, sistēmas vai būvniecības elementa nomaiņu. 

5. Pārbaudes 
5.1. Uzņēmējam jāveic materiālu, iekārtu un darbu kvalitātes pārbaudes un 

pārbaudes pirms darbu pabeigšanas. Uzņēmējam jāveic Pārbaudes pirms 
darbu pabeigšanas saskaņā ar FIDIC Līguma Vispārīgo noteikumu 9.punktu.  

5.2. Uzņēmējam jāpārbauda visu uzbūvēto inženiertehnisko būvju, sistēmu un 
iekārtu kvalitāte, pieaicinot Inženieri šajās pārbaudēs. Pārbaudes vai 
pieņemšana ekspluatācijā nedrīkst tik veiktas bez Inženiera dalības, izņemot 
Uzņēmēja paša veiktās pirmspārbaudes un izmēģinājuma pārbaudes, un bez 
Inženiera prasību apmierināšanas.  

5.3. Uzņēmējam jānodrošina visas Pasūtītāja prasībās noteiktās un Inženiera 
prasītās pārbaudes ražotnēs un uz laukuma. Uzņēmējam jāizstrādā detalizēta 
pārbaužu programma un jāiesniedz  Inženierim apstiprināšanai.  

5.4. Uzņēmējam sedz izdevumus par nodrošinājumu ar mērinstrumentiem, 
laboratorijas izmeklējumiem un nepieciešamo personālu, kā arī pārbaužu 
sertifikātu izsniegšanu. Būvdarbu laikā Inženierim ir tiesības jebkurā laikā 
veikt savus mērījumus un pārbaudes. Uzņēmējam ir jāsniedz atbalsts 
Inženiera pārbaužu un mērījumu veikšanā. 

5.5. Uzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim atskaites par veiktajām pārbaudēm, 
kurās ir jāiekļauj pārbaužu rezultāti, mērījumi, grafiki un citi saistītie dati.  
Inženierim jāpārbauda rezultāti, jāpastiprina tie, ja rezultāti atbilst prasībām, 
un jāizdod Uzņēmējam pārbaužu sertifikāti.  

5.6. Inženierim ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt rūpnīcu, kurā tiek ražotas 
iekārtas un materiāli. Uzņēmējam jāpaziņo Inženierim, kad iekārta ir gatava 
apskatei un pārbaudei. Inženieris paziņo Uzņēmējam par dalību pārbaužu 
veikšanas laikā vai pilnvaro Uzņēmēju veikt pārbaudes un iesniegt atbilstošo 
sertifikātu Inženierim. Pārbaužu veikšana ar/bez Inženiera dalības neatbrīvo 
Uzņēmēju no atbildības par defektiem, kas var rasties būvlaukumā pārbaužu 
laikā vai iekārtas darbības laikā.  

5.7. Uzņēmējam jāuzstāda visa mērīšanas aparatūra, kura nepieciešama pārbaužu 
veikšanai. Pēc visu pārbaužu pabeigšanas Uzņēmējam jānovāc visi pagaidu 
savienojumi, ierīces un pārbaužu piederumi, un jāatjauno iekārtas iepriekšējā 
stāvoklī galīgajai pieņemšanai.  

5.8. Saskaņā ar FIDIC Līguma Vispārīgo noteikumu 9.punktu pēc visu pārbaužu 
un mērījumu veikšanas, vienu mēnesi ir jāveic izmēģinājuma ekspluatācija, 
lai pārliecinātos, ka visas inženierbūves un infrastruktūras elementi, kā arī 
visas sistēmas (t.sk. elektroapgāde, signalizācijas un telekomunikācijas 
sistēmas, lokālās datu pārraides tīkls, uguns trauksmes un tehniskās 
apsardzes tīkls), darbojas ticami un saskaņā ar Līgumu,  un ir gatavas  
ekspluatācijai. Izmēģinājuma ekspluatācijas laikā ir jāpārbauda atsevišķo 
sistēmu efektivitāti un saskaņotību, kā arī jāveic apmācību ekspluatācijas un 

12 

 



Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 
____________________________________________________________________________________________ 

uzturēšanas personālam. Uzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar šo 
izmēģinājuma ekspluatāciju.  

6. Darbu drošība un aizsardzība  
6.1. Uzņēmējam jābūt sertificētam Darba aizsardzības inženierim, kurš ir 

atbildīgs par visu drošības pasākumu nodrošināšanu būvniecības laikā 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvajos aktos un VAS 
„Latvijas dzelzceļš”. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam ir jānorīko Darba 
aizsardzības koordinators, kuram regulāri jāpārbauda būvlaukums un 
būvdarbu izpilde, kā arī jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim ikmēneša 
atskaites par drošības apstākļiem. Uzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas 
saistīti ar drošības pasākumiem. 

6.2. Izstrādājot Darba drošības plānu, Uzņēmējam jāņem vērā VAS „ Latvijas 
dzelzceļš” drošības instrukcijas (1996.gada 10.oktobra „Instrukcija par 
vilcienu kustības drošības nodrošināšanu, veicot ceļa darbus”;   2010.gada 
15.aprīļa rīkojums Nr. D-3/186”Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS 
„Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras”; 1996.gada 10.oktobra 
„Instrukcija par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu, veicot ceļa 
darbus”). 

6.3. Drošības jautājumiem jābūt iekļautiem visu būvlaukuma sanāksmju dienas 
kārtībā, un Inženierim un Uzņēmēja pārstāvim ir kopīgi jāsaskaņo plāni, lai 
minimizētu bīstamo situāciju un darba prakses riskus nākamajos darbos. 
Uzņēmējam jāievēro visi piemērojamie spēkā esošie normatīvie akti un 
instrukcijas, veicot visus pasākumus, darbības un administratīvos soļus, kas 
ir nepieciešami apkārtējās vides aizsardzībai un drošībai.   

6.4. Piesārņojuma gadījumā Uzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Inženieris un 
vides aizsardzības institūcijas. 

6.5. Uzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no putekļu, 
dūmu un izgarojumu tvaiku izplatīšanās  no materiālu uzstādīšanas un 
glabāšanas. Uzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi un jāsedz 
izdevumi trokšņu un vibrāciju kontrolei un samazināšanai, lai atbilstu 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aizsargātu iedzīvotājus no 
negatīvās ietekmes un diskomforta, un lai aizsargātu ēkas no bojājumiem. 
Uzņēmējam ir jāizstrādā transporta maršruti kravas transportam un tie 
jākoordinē ar atbildīgajām institūcijām. 

6.6. Uzņēmējam jāparedz un jānodrošina nepieciešamie aizsarglīdzekļi (balsti, 
barjeras, sieti, žogi u.c.) būvēm un darbiem Darbu izpildes laikā. Visas 
palīgbūves un konstrukcijas, kuras nepieciešamas Darbu izpildes laikā, ir 
jānovāc pēc objekta pabeigšanas. 

6.7. Uzņēmējam jānodrošina un jāaizsargā Darbi no laika apstākļiem un no pašu 
vai citu darbinieku, kas veic turpmākos darbus, bojājumiem. Uzņēmējam 
jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai aizsargātu visas Darbu veikšanas vietas, 
kuras var būt bīstamas saviem darbiniekiem vai citām personām, vai 
transportam. 
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6.8. Uzņēmējam jānodrošina un jāuztur visas brīdinājuma zīmes, brīdinājuma 
gaismas signāli un norobežojumi nepieciešamajās vietās. Ja ir nepieciešams, 
jāuzstāda pagaidu nožogojumus gar sabiedriskām vietām, gājēju ietvēm utt., 
tiem jāatbilst atbildīgo institūciju prasībām. 

6.9. Uzņēmējam jāuztur esošie ceļi, kas ir blakus Darbu izpildes vietai, tīrībā un 
kārtībā.  

6.10. Uzņēmējam jāveic visi pasākumi, lai izvairītos no materiālu, iekārtu, 
instrumentu utt. nokļūšanas ūdenī, kā arī nedrīkst pieļaut naftas produktu un 
citu ķīmisku vielu noplūdi ūdenstilpnēs. Naftas un ķīmisko produktu izplūdes 
iespējas novēršana ir jāiekļauj darba metodēs.  

6.11. Uzņēmējs ir atbildīgs par nekavējošu ziņošanu par katru un visiem 
starpgadījumiem Inženierim un visu ūdenstilpnēs iekļuvušo priekšmetu un 
materiālu savākšanu.  

6.12. Uzņēmējam un viņa piesaistītajiem apakšuzņēmējiem darbības laikā 
jāievēro LR spēkā esošā ugunsdrošības noteikumi un jāsedz visi izdevumi, 
kas ir saistīti ar to izpildi.  

6.13. Uzņēmējam jāprojektē un jāveic Darbi, ņemot vērā, ka darbu veikšana 
notiek pilsētas (apdzīvotas vietas) teritorijā. Uzņēmējam jāveic pasākumi, lai 
samazinātu un novērstu iekārtu un mehānismu radīto  troksni gan 
būvniecības, gan uzbūvētā objekta ekspluatācijas laikā. Uzņēmējam jāsedz 
visi izdevumi, kas saistīti ar šo pasākumu nodrošināšanu.   

7. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma  
7.1. Uzņēmējam jāizveido kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar FIDIC 

Līguma Vispārīgo prasību 4.9 punktu un kvalitātes nodrošināšanas 
dokumentācija jāiesniedz Inženierim informācijai.  

7.2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, kā minimums, ir jāaptver:   

a) Personāla organizēšana, resursi un līdzekļi; 

b) Vadības sistēma un pienākumi; 

c) Kontroles organizēšana un procedūras; 

d) Būvprojekta kontrole un vadīšana; 

e) Aprēķinu pārbaude un dokumentācija; 

f) Izskatīšanas procedūras; 

g) Mērījumu un pārbaužu iekārtu kontrole;  

h) Darba kontrole un vadīšana, ieskaitot: materiālu, iekārtu un 
būvniecības/uzstādīšanas procesu kontrole, ražotāju, piegādātāju un 
apakšuzņēmēju kontrole, mērījumi un pārbaudes, un defektu 
novēršanas kontrole. 
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8. Sanāksmes  
8.1. Inženieris organizē iknedēļas sanāksmes būvlaukumā. Sanāksmes vietu un 

laiku nosaka Inženieris, ņemot vērā sarunu priekšmetu.  

8.2. Sanāksmēs jāpiedalās Uzņēmēja pārstāvim, atbildīgajam būvdarbu vadītājam 
un citiem būvniecības procesā iesaistītām atbildīgajām personām, atkarībā no 
sanāksmē apspriežamajiem jautājumiem. Uzņēmēja pārstāvim un Inženierim 
ir jāparaksta sanāksmes protokols. 

9. Uzņēmēja vadošais personāls  
9.1. Uzņēmējam Līguma izpildei jānorīko vismaz šāds vadošais personāls: 

Uzņēmēja pārstāvis– projekta vadītājs; Būvprojekta vadītājs, Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs, Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs, 
Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs, Elektroapgādes, 
apgaismojuma sistēmu un kontakttīklu projektētājs, Elektroapgādes, 
apgaismojuma sistēmas un kontakttīklu būvdarbu vadītājs, Darba drošības 
inženieris. 

9.2. Vadošais personāls ir atbildīgs par Būvprojekta izstrādi, būvdarbu izpildi, 
Darbu pabeigšanu saskaņā ar Līgumu. Vadošā personāla pienākumiem jābūt 
aprakstītiem Darbu programmā. Vadošajam personālam ir jābūt tādam 
pašam, kā norādīts Uzņēmēja piedāvājumā un tiem ir jāstrādā visu Līguma 
izpildes laiku. Uzņēmēja vadošajam personālam ir jāatbild par savu 
darbinieku, piegādātāju un apakšuzņēmēju darbībām un saistību izpildi.   

10. Signalizācijas (SCB) iekārtu un sistēmas testēšana 
10.1. Uzņēmējam jāizstrādā detalizēta testēšanas programma, ieskaitot 

testēšanas metodes un protokolus, un jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai 
līdz jebkādu testēšanas darbību uzsākšanai. Ar nodrošināšanu ar 
mērinstrumentiem un nepieciešamo personālu, kā arī ar apliecības par 
izmēģinājumu veikšanu izsniegšanu saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.  

10.2. Uzņēmējam testēšanas laikā ir jāveic: 
10.2.1.  Izmēģinājumi uzstādīšanas vietā: 

10.2.1.1. salāgošana ar objektiem ar fiziskajām lauka iekārtām; 
10.2.1.2. salāgošana ar citām sistēmām; 
10.2.1.3. pilnas sistēmas funkcionālās iespējas; 
10.2.1.4. speciālie izmēģinājumi. 

10.2.2. Izmēģināšana, ieviešot ekspluatācijā. 

10.3. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam kvalitātes vai atbilstības sertifikāti 
skapjiem, lauka iekārtām un citiem infrastruktūras objektiem, kuras būvēs un 
uzstādīs Izpildītājs. 
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11. Ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) 
11.1. Tām sistēmām un iekārtām, kam nepieciešams, pirms Darbu 

pabeigšanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pilns 
komplekts ar ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcijas 
rokasgrāmatām.  Katram sējumam ir jābūt atbilstoši iesietam ar 
apstiprinātiem nosacītajiem apzīmējumiem. 

11.2. Rokasgrāmatai jāpievieno: 

11.2.1. saraksts ar visu daļu pilnu nosaukumiem, kuras var būt nepieciešams 
nomainīt katras iekārtas kalpošanas laikā un šo daļu nomaiņas instrukcijas; 

11.2.2. visu rasējumu un aprakstu ar atbilstošu indeksu sarakstu pilns 
komplekts; 

11.2.3. saraksts, kurā norādītas visas nepieciešamās iekārtu drošības un 
pareizas ekspluatācijas instrukcijas. 

11.3. Pēc Inženiera apstiprinājuma, Uzņēmējam jāiesniedz šo rokasgrāmatu 
četri drukāti eksemplāri  un viena elektroniska kopija Adobe Reader (*.pdf) 
formātā latviešu valodā.  

12. Darbu pieņemšana  
12.1. Darbu pieņemšanai jānotiek saskaņā ar Līguma (FIDIC) Vispārīgajām 

prasībām un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Jābūt veiktām visām pārbaudēm un Inženierim jāapstiprina visi pārbaužu 
rezultāti. Uzņēmējam jāsaņem visi nepieciešamie atzinumi no atbildīgajām 
institūcijām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem  aktiem. 

12.2. Darbiem  jābūt izpildītiem un pabeigtiem saskaņā ar Pasūtītāja 
prasībām un akceptēto Būvprojektu. Visiem defektiem, trūkumiem un 
nepilnībām jābūt novērstām.  

12.3. Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai visa 
izpilddokumentācija.  

12.4. Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam rakstisks paziņojums 
par Darbu gatavību, norādot Darbu pieņemšanas datumu.  

12.5. Pasūtītāja komisija veic katra Darbu posma (katras stacijas) sākotnējo 
apstiprināšanu. Komisijai jāsastāda akts par   Darbu pabeigtību, norādot 
trūkumus un defektus, kurus Uzņēmējam jānovērš līdz Darbu pieņemšanai.   

12.6. Pēc Inženiera izsniegta Darbu pieņemšanas - nodošanas 
apstiprinājumu. Darbus pieņems ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskās 
inspekcijas izveidotā komisija.  

13. Darbu izpildes laika grafiks 
Uzņēmējam 10 (desmit) dienu  laikā pēc Līguma stāšanās spēkā jāiesniedz Inženierim 
detalizēts Darbu izpildes laika grafiks. Uzņēmējam ir jāplāno savi darbi tā, lai 
nodrošinātu Darbu pabeigšanu saskaņā ar Līgumu līdz 2015.gada 30.septembrim. 
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14. Defektu paziņošanas periods  
14.1. Defektu paziņošanas periodā (24 mēneši) Uzņēmējam jānodrošina kvalificēts 
personāls, kas pārzina un uzrauga visu uzstādīto sistēmu darbību un inženierbūvju 
funkcionalitāti  atbilstoši Pasūtītāja prasībām un standartiem.  

14.2. Uzņēmējam jānodrošina visi resursi, materiāli, informācija un/vai citi 
uzlabojumi, kas nepieciešami, lai Defektu paziņošanas periodā uzturētu sistēmas un 
nodrošinātu to atbilstošu darbību.      

14.3. Uzņēmējam jāizstrādā un jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai, un pēc tam tā 
jāizveido, trūkumu/defektu ziņošanas un to novēršanas kārtība Defektu paziņošanas 
periodā. Izstrādātajā kārtībā precīzi jānorāda VAS „Latvijas dzelzceļš” personāla 
piesaiste trūkumu/defektu novēršanā. 
 
15. Garantijas 

15.1. Uzņēmējam, vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms Defektu paziņošanas perioda 
beigām jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāju paziņojumu par defektiem un to 
nosūtīšanas veidu, sistēmas/iekārtu remontu un tā izpildes ziņojumiem garantijas 
periodā. 
15.2. Garantijas periods sākas no nākošās dienas, kad beidzies Defektu noteikšanas 
periods.  
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1. Pasažieru platformu, infrastruktūras elementu, stacijas ēku 
rekonstrukcija  un teritorijas labiekārtošana 

1.1. Kopējās prasības pasažieru platformu un  piekļuves infrastruktūras 
projektēšanai un būvniecībai 

1.1.1. Visas pasažieru platformas un gājēju pārejas ir jāprojektē un jābūvē atbilstoši 
LVS 448 „Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru platformas un gājēju pārejas 
dzelzceļa līnijās ar 1520 mm platumu”. 

1.1.2. Esošo pasažieru platformu situācija stacijās un  jauno pasažieru platformu 
projektēšanā jāņem vērā salu un malu pasažieru platformu izvietojuma  shēmas 
„Staciju plāni un peronu izvietojuma shēmas” – Staciju un pieturas punktu plāni 
(esošo un plānoto pasažieru platformu novietojums)- pielikums Nr.2  

1.1.3. Nepieciešams demontēt esošās (salu un malu) pasažieru platformas.  Pasažieru 
platformu demontāžas grafiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu operatīvus 
sliežu ceļu profilakses veikšanas darbus. 

1.1.4. Visas pasažieru platformas jāprojektē 550 mm augstumā no sliežu galviņas 
augstuma atzīmes, katras pasažieru platformas garums ir 162 m.  

1.1.5. Būvniecības laikā stacijās un pieturas punktos jānodrošina nepārtraukta 
pasažieru iekāpšana un izkāpšana abos virzienos uz pasažieru platformas, 
izbūvējot pagaidu pasažieru platformas, kas nav īsākas par 120 m un ir nodrošināta 
pieeja pasažieriem ar kustību traucējumiem. Nav atļauta pagaidu pasažieru 
platformu izmantošana bez Inženiera un Pasūtītāja komisijas akcepta. Uzņēmējam 
jāinformē Inženieris un Pasūtītājs par plānoto izpildīto Darbu pieņemšanu vismaz 
piecas darba dienas iepriekš. 

1.1.6. Pasažieru platformu pamatnes ierīkošanas dziļumu jāprojektē, pamatojoties uz 
vietas iegūtiem inženierģeoloģiskās izpētes datiem. 

1.1.7. Jebkura veida komunikāciju kanalizācija projektējama un izbūvējama pasažieru 
platformu konstrukcijā.  

1.1.8. Pasažieru platformu konstrukcijām jānodrošina: 
1.1.8.1. novadīt ūdeni no pasažieru platformu virsmas, saskaņā ar LVS 448 

prasībām; 
1.1.8.2. ērtu apsaimniekošanu, notīrot no sniega, ledus un atkritumiem; 
1.1.8.3. ieguldīt inženierkomunikācijas pasažieru platformu konstrukciju 

gabarītos; 
1.1.8.4. paredzēt slēgtu pasažieru platformas sānu konstrukciju, lai izvairītos no 

atkritumu uzkrāšanās zem pasažieru platformas konstrukcijas; 
1.1.9. Uz pasažieru platformām jānodrošina aprīkojums: 
1.1.9.1. soli pasažieriem (vietās, kur tas tehniski iespējams); 
1.1.9.2. atkritumu urnas (stacionāras); 
1.1.9.3. pasažieru nojumes  ar iebūvētiem soliem, vietās, kur tas tehniski 

iespējams. Nojumēs paredzēt  solus sēdēšanai un vietas atkritumu urnām. 
Nojumes sānu daļās un aizmugurē - stiklotas sienas. (1.1.attēls); 
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1.1.attēls 

Principiālā shēma nojumēm uz pasažieru malu platformām 

 
 

1.1.10.  apgaismojums; 
1.1.11. vizuālās informēšanas elementus (staciju nosaukumu informatīvās 

plāksnes, norādes zīmes, vilcienu kustības sarakstu), pasažieru apziņošanas un 
videonovērošanas iekārtu nesošās konstrukcijas un to pamatus.  

1.1.12. Visus pasažieru platformas virszemes konstruktīvos elementus 
(norobežojošās margas, pasažieru nojumes, gājēju „labirintus” u.c.) ieteicams 
izgatavot no stikla šķiedras kompozītmateriāliem, tādā veidā izvairoties no 
konstrukciju sazemēšanas. Konstrukciju sazemēšanas prasības iekļautas 2.10. 
punktā „Zemējums.”  
 

1.1.13. Pasažieru platformu un to aprīkojumu projektēšanā jāievēro LVS-282, 
LVS-448 un citi saistošie Latvijas valsts standarti un būvnormatīvi, un jāņem 
vērā pasažieru plūsma dienā un maksimālais pasažieru apgrozījums, kas tiek 
sasniegts maksimumstundās katrā stacijā, lai  nodrošinātu drošu pasažieru 
pārvietošanos un piekļuvi (pieeju/noeju) pasažieru platformām. Dati par 
pasažieru plūsmas prognozi tiks izsniegti projektēšanas laikā. 

 
1.1.14. Pasažieru platformām jāizmanto dzelzsbetona vai stikla šķiedras 

kompozīta konstrukcijas, ievērojot, ka pasažieru platformu plānotais 
ekspluatācijas laiks līdz kapitālajam remontam ne mazāks par 20 gadiem šādos 
ārējas vides un ekspluatācijas apstākļos: 

1.1.14.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.1.14.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.1.14.3. klaidstrāvu iedarbības līdzstrāvas kontakttīklā tuvumā; 
1.1.14.4. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē. 
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1.1.15. Jāparedz, ka pasažieru platformu tīrīšanu veiks, izmantojot mehanizētos 

mazgabarīta pārvietojamo tīrīšanas tehniku, nodrošinot to piekļuves iespējas 
(platformu aprīkojuma pieļaujamos gabarītus) un platformu virsmu nestspēju. 

1.1.16. Visiem pasažieru apkalpošanas infrastruktūras objektiem jānodrošina 
vides pieejamība un drošība cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām (ierobežotām 
pārvietošanās spējām).  

1.1.17. Pasažieru platformu konstruktīvajiem risinājumiem un to būvniecības 
tehnoloģijai jānodrošina esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu, kurus nav 
paredzēts demontēt saskaņā ar Tehnisko projektu, saglabāšana objekta 
būvniecības un ekspluatācijas laikā. 

1.1.18. Pasažieru platformu būvniecības laikā ir jānodrošina piekļuve kabeļu 
izvilkšanai pa izbūvēto kanalizāciju, tā, lai netraucētu būvniecības procesu un 
nepasliktinātu veikto darbu kvalitāti, savstarpēji saskaņojot izpildāmo darbu 
grafiku. 
 

1.2. Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pasažieru platformas  
 

1.2.1. Saliekamas konstrukcijas no atsevišķiem dzelzsbetona blokiem jāizbūvē 
stacijās: Asari, Bulduri, Babīte, Cukurfabrika, Dubulti, Dzintari, Imanta, 
Melluži, Jelgava, Olaine,  Pumpuri, Sloka, Vaivari 

1.2.2. Tehniskajā projektā jāaprēķina un jānorāda konstruktīvo elementu (bloku) 
stiegrojuma shēma un betona aizsargslāņa biezums.  

1.2.3. Pasažieru platformas seguma virsmai bīstamajā zonā jābūt raupjai ar reljefainu 
virsmu un ar apaļiem izvirzītiem elementiem, tā nedrīkst būt slīdena.  
  

1.2.4. Projektējot un izbūvējot pasažieru platformas no saliekamajiem dzelzsbetona 
blokiem, jāņem vērā ārējas vides klimatiskie apstākļi, kā arī faktors, ka gada 
aukstajos mēnešos platformas tiek apstrādātas ar ķīmiski agresīvām vielām. 
Pasažieru platformas betonam jāatbilst LVS EN 206 – 1. Betona apkārtējās vides 
XD3 un XF4 klase .  

1.2.5. Dzelzsbetona konstrukciju pasažieru platformas virsmas segums - betona 
bruģakmens, kurš nodrošina pasažieru platformas ekspluatāciju līdz kapitālajam 
remontam ne mazāk par 20 gadiem šādos ārējas vides un ekspluatācijas 
apstākļos: 

1.2.5.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.2.5.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.2.5.3. klaidstrāvu iedarbības līdzstrāvas kontakttīklā tuvumā; 
1.2.5.4. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē. 
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1.3. Stikla šķiedras kompozīta konstrukciju pasažieru platformas 
  

1.3.1. Saliekamas konstrukcijas no stikla šķiedras kompozītmateriāla jāizbūvē stacijās 
Majori, Lielupe, Zolitūde 

1.3.2. Pasažieru platformas jāieprojektē kā saliekamas konstrukcijas no stikla šķiedras 
kompozītmateriāla, kas ražots pēc pultrūzijas metodes, saskaņā ar  LVS EN 
13706. 

1.3.3.  Projektējamais pasažieru platformas segums – vienlaidu klājs no stikla 
šķiedras kompozītmateriāla ar pretslīdošo pārklājumu korundā bāzē. Platformas 
seguma virsmai bīstamajā zonā jābūt raupjai ar pretslīdošo korunda pārklājumu 
un reljefainu virsmu, tā nedrīkst būt slīdena.  

1.3.4. Tehniskajā projektā jānorāda visas stikla šķiedras kompozīta materiāla 
konstrukciju izvietojuma shēmas, elementu šķērsgriezumi, stikla šķiedru 
kompozīta materiāla markas, tērauda markas un tehniskās specifikācijas. 

1.4. Infrastruktūras elementi. 
1.4.1. Jāizbūvē tādi  infrastruktūras elementi, kas nodrošina drošu pasažieru kustību 

un visu grupu pasažieru piekļuvi pasažieru platformām un neapdraud drošu 
vilcienu kustību. (1.2., 1.3., 1.4.attēli) 

1.4.2. Projektā jāparedz noejas/uzejas uz platformām – pandusus ar slīpumu 1:27  
abām pasažieru platformām katrā galā; divlīmeņu drošības margas pieejas 
pandusiem  un platformām.  

1.4.3. Gājēju pārejas jāprojektē ar dzelzsbetona plātņu segumu, nodrošinot   to 
ekspluatāciju līdz kapitālajam remontam ne mazāk par 20 gadiem šādos ārējas 
vides un ekspluatācijas apstākļos: 

1.4.3.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.4.3.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.4.3.3. klaidstrāvu iedarbības līdzstrāvas kontakttīklā tuvumā; 
1.4.3.4. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē. 
1.4.4.  Izbūvētās gājēju pārejas jāaprīko ar drošības „labirintiem”).  
1.4.5. Pieejamības nodrošināšanai nepieciešams izbūvēt vairākus gājēju celiņus no 

platformām, kas savieno ar gājēju infrastruktūru apkārtnē, dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas robežās.  
Dzelzsbetona gājēju pārejas konstruktīvā shēma – pielikums Nr.4 
PIELIKUMI  B daļa. 
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Piekļuves infrastruktūras, norobežojošo margu un gājēju drošības 
labirintu izvietojuma principiālā shēmas 

1.2.attēls 

  
 

1.3.attēls 
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1.4.attēls 

 

1.5. Informatīvo zīmju noformējums un  izvietošana 
 
1.5.1. Staciju nosaukumiem  jābūt izvietotiem pie stacijas ēkas ārpusē un 

jābūt redzamiem dienā un diennakts tumšajā laikā. Staciju nosaukumi 
rakstāmi Times Sans Serifl šriftā. Staciju nosaukumi rakstāmi melnā krāsā uz 
balta fona/planšetes. Izmēri katrai stacijai piemērojami atsevišķi un atkarībā 
no uzraksta garuma. Ir iespējami izņēmumi, kad stacijas nosaukumu var 
izveidot no telpiskiem burtiem. (1.5.attēls) 

1.5.2. Logotips pie stacijas ēkas: Logotipu lieto piesaistītu stacijas 
nosaukumam, kas ir izvietots uz atsevišķas planšetes vai arī attiecīgajā 
gadījumā tikai telpiski bez planšetes, pielāgojoties stacijas nosaukumam. 
Logotipu izgaismo kopā ar stacijas nosaukumu. Krāsu kods:  Pantonis 201 
EC (C7 M100 Y73 K36), Melns. (1.5.attēls) 
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1.5.attēls 
Stacijas nosaukums un logotips pie stacijas ēkas 

 

1.5.3. Stacijas nosaukumu zīme izvietojama pie  pasažieru malu platformām zaļajā 
zonā platformas sākumā, vidū un beigās, izmantojot atsevišķus stiprinājumus. 
Zīmju atrašanās vietas saskaņojamas ar pasūtītāju katrā stacijā atsevišķi 
projektēšanas laikā.  (1.6.attēls). 

1.5.4. Stacijas nosaukuma zīmei   jābūt redzamai dienā un dienas tumšajā laikā. 
Stacijas nosaukuma zīmei jābūt ērti saskatāmai caur vilciena logu gan sēdošam 
gan stāvošam vilciena pasažierim.  

 

1.6.attēls 

Stacijas nosaukuma zīme  
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1.7.attēls 

Virziena norāde pieejas vietām personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām 

 
 

1.5.5. Pie apgaismes stabiem ar skavām jāpiestiprina informatīvā zīme ar virziena 
norādi, kas norāda vietu, kur ir nodrošināta pieeja personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām. Zīme, kura atbilst starptautiskajam apzīmējumam 
“Paredzēts invalīdiem” saskaņā ar ISO 7000:2004 standarta simbolu 0100 un ar 
kuru apzīmē vietas, kas pieejamas personām ratiņkrēslā. Izvietošana uz 
apgaismes stabiem.  Krāsu kods:  Fons: Pantonis 274 EC (C100 M100 Y0 K38), 
Simbols: Balts, atstarojošs. (1.7.attēls) 

1.5.6. Vilcienu kustības saraksts jāizvieto  uz nojumes sienas  un stacijas ēkā 
pasažieriem pieejamā un redzamā vietā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju projektēšanas 
laikā. 

1.5.7. Visas informatīvās  zīmes jāizgatavo un jāizvieto saskaņā ar MK 03.08.2010. 
noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” prasībām. 

1.6. Elektronisko iekārtu balsta konstrukcijas uz pasažieru platformām 
1.6.1. Konstrukcijas ir paredzētas elektronisko iekārtu - pasažieru apziņošanas 

displeju, skaļruņu, pulksteņu un videonovērošanas kameru izvietošanai.  
1.6.2. Elektronisko iekārtu konstrukcijas pamatu atrašanās (izvietošanas) vieta – 

orientējoši līdz 75 m no zīmes „1.vagona apstāšanās vieta”. Precīza konstrukciju 
pamatu atrašanās vieta jāsaskaņo ar pasūtītāju projektēšanas laikā. 
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1.6.3. Uzņēmējs projektē, izgatavo un uzstāda iekārtu balsta konstrukcijas, nodrošinot 

šādas prasības:  
1.6.3.1. balsta  konstrukcijas izgatavo no metāla vai kompozīta materiāla. Ja 

balsta konstrukcijas ir izgatavotas no metāla, tās jāzemē atbilstoši 
elektrificētā dzelzceļa iekārtu zemēšanas noteikumiem;  

1.6.3.2. balsta konstrukcijām var izmantot atšķirīgus  tehniskos risinājumus uz 
pasažieru malu platformām un uz pasažieru salu platformām, izvēloties 
iespējami vienādus risinājumus visās stacijās. 

1.7. Esošo stacijas ēku rekonstrukcija 
1.7.1. Nepieciešama uzgaidāmās telpas, biļešu tirdzniecības telpas,  sakaru telpas un 

sanitārā mezgla pasažieru un darbinieku vajadzībām pārplānošana un šo telpu 
vienkāršota rekonstrukcija. Stacijas ēku telpu plāns – pielikums Nr.3 
PIELIKUMI B daļa. 

1.7.2. Stacijas ēkās, kurās nav iespējams izveidot sakaru telpas, tās izbūvēt atsevišķās 
esošajās ēkas - bagāžu telpās vai atsevišķi stāvošās konteinertipa būvēs. 

1.7.3. Tehniskajā projektā sakaru telpā jāparedz vieta statnēm (saskaņā ar Darbu 
apjomu tabulu Nr.3.1.-3.2. „Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra”)  
elektronisko sistēmu aparatūrai un elektrobarošanas aparatūrai.  

1.7.4. Ēkai jābūt nodrošinātai ar šādām komunikācijām, kā arī jānodrošina to 
ieeju/izeju savienošana ar ēkas ārējiem tīkliem un iekārtām.: 

1.7.4.1. jaunu elektroinstalāciju  U=400V/230V; 
1.7.4.2. apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu; 
1.7.4.3. aukstā un karstā ūdens apgādes tīklu; 
1.7.4.4. ūdens kanalizācijas tīklu; 
1.7.4.5. iezemēšanu un zibens aizsardzību; 
1.7.4.6. uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmām 
1.7.4.7. lokālo datu pārraides tīklu izmantojot virsapmetuma kabeļu kanālus, 

atbilstoši 6.punktā izvirzītajām prasībām. 
1.7.5. Konkrēto telpu aprīkošanu ar pieslēgumiem komunikācijām un  kabeļu izvadu 
daudzumu un izvietojumu stacijas darba telpās un uzgaidāmā zālē jāsaskaņo ar 
Pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes laikā. 

 
1.7.6. Ēkā jāierīko nepieciešamie iekšējie ūdens apgādes un ūdens kanalizācijas tīkli 

un iekārtas, kā arī jānodrošina to ieeju/izeju savienošana ar ēkas ārējiem tīkliem 
un iekārtām.          

1.7.7. Stacijas ēkām jāveic jumta seguma vienkāršotā rekonstrukcija un jāsakārto 
lietus ūdens novadīšanas sistēma ar izvadu kopējā notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmā. 

1.7.8. Būvprojekta izstrādē jāņem vērā stacijas ēku kultūras pieminekļa statuss un 
jāveic normatīvajos aktos paredzētie saskaņojumi šādās stacijās:  

BULDURI – vietējas nozīmes Nr.5334; 
LIELUPE – vietējas nozīmes Nr.5337; 
VAIVARI – vietējas nozīmes Nr.5348; 
PUMPURI – valsts nozīmes Nr.5339; 
ASARI – valsts nozīmes Nr.5332 
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1.8. Stacijas ēkas būvniecība pieturas punktā „Imanta” 
1.8.1. Uzņēmējam jāuzprojektē un jāuzbūvē pieturas punktā  „Imanta” stacijas ēka - 

vienstāvu stacijas ēka , paredzot šādas telpas: 

- Uzgaidāmā zāle; 
- Biļešu tirdzniecības telpa; 
- Sakaru telpa;  
- Sanitārais mezgls pasažieru un darbinieku vajadzībām; 
- Personāla dienesta un sadzīves tehniskā nodrošinājuma telpas. 
-  

1.8.2. Jānodrošina tāda papildu grunšu izpēte, kāda nepieciešama, lai precizētu ēkas 
pamatņu un pamatu konstruktīvos risinājumus to atrašanās vietās.   

Stacijas ēka nedrīkst būt izvietota ārpus dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām. 

1.8.3. Tehniskie rādītāji: 

- Aptuvenā telpu kopplatība – 100,0 m2; 
- Aptuvenais būvtilpums – 400,0 m3; 
- ēkai jāatbilst VI izmantošanas veida būvei – dzelzceļa infrastruktūras ēkas, 

saskaņā ar LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība” 
1) ēkas ugunsnoturības pakāpe – U2. 

1.8.4. Ēkai jābūt nodrošinātai ar : 

- elektroinstalācijām , U=400V/230V; 
- apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu; 
- ventilācijas sistēmu; 
- gaisa kondicionēšanas sistēmu; 
- elektroapkures sistēmu; 
- aukstā un karstā ūdens apgādes tīklu; 
- ūdens kanalizācijas tīklu; 
- iezemēšanu un zibens aizsardzību; 
- uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmu; 

 

1.8.5. Sanitārā mezgla projektēšanā pasažieru vajadzībām jāņem vērā esošā pasažieru 
plūsma dienā.  

1.8.6. Ēku arhitektūrai jābūt izpildītai vienotā stilā un iespēju robežās jāiekļaujas 
teritorijas kopainā. Ēku ārējās apdares risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju un 
atbildīgajām institūcijām normatīvo aktu noteiktā kārtībā.    
 

1.8.7. Ēkā jānodrošina visu telpu elektroapgāde, apgaismojums, apkure, 
siltumizolācija, gaisa kondicionēšana un ventilācija. Projektā jāietver esošās un 
plānotās energoefektivitātes aprēķins un jāizdod ēkas pagaidu energosertifikāts. 
Telpās ar paaugstinātu trokšņu līmeni, nodrošināt skaņu izolāciju.  

 
1.8.8. Ēkai jābūt savienotai ar elektroapgādes sistēmu un aprīkotai ar ārējo un iekšējo 
apgaismojumu. Ēkas iekšējās elektroietaises jāizveido pēc to tehnoloģiskās nozīmes, 
kuru izvēle tiks noteikta Tehniskā projekta izstrādes laikā.    
1.8.9. Ēkā jāierīko lokālais datu pārraides tīkls, izmantojot iebūvējamos kabeļkanālus, 
atbilstoši 5.punktā izvirzītajām prasībām. 
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1.8.10. Tehniskajā projektā sakaru telpā jāparedz vieta statnēm (saskaņā ar Darbu 
apjomu tabulu Nr.3.1.-3.2. „Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra”) 
elektronisko sistēmu aparatūrai un elektrobarošanas aparatūrai.  
 
1.8.11. Konkrēto telpu aprīkošanu ar pieslēgumiem komunikācijām un  kabeļu izvadu 
daudzumu un izvietojumu stacijas darba telpās un uzgaidāmā zālē  konkrētais 
daudzums jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā. 
1.8.12. Ēkā jāierīko nepieciešamie ūdens apgādes un ūdens kanalizācijas tīkli un 
iekārtas, kā arī jānodrošina to ieeju/izeju savienošana ar ēkas ārējiem tīkliem un 
iekārtām.          
1.8.13. Jāveic ēkas pilna iekšējā apdare (sienu krāsošana klusinātos toņos, griestu 
apdare, 1.stāvā jābūt akmens masas flīžu grīdas segumam, sienu un grīdu flīzēšana 
sanitārajos mezglos un sadzīves telpās, slēdžu, rozešu montāža u.c. iekšējās apdares 
darbi). Uzņēmējam telpu iekšējā apdare jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
1.8.14. Visām telpām jābūt aprīkotām ar slēdzamām durvīm.  

1.9. Teritorijas labiekārtošana 
1.9.1. Uzņēmējam jānodrošina sliežu ceļu atdalīšana ar nožogojumu starp pasažieru 

platformām staciju teritorijas robežās.  Nožogojumu paredzēt ne zemāku kā 2 
metri pa nodalījuma joslu ar metālisku tīklojumu (stieples diametrs ne mazāk kā 
4,5mm.), saskaņā ar LVS 282 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva 
gabarīti”. Žoga posma garums nedrīkst pārsniegt 400 m. Attālumam starp žogu 
posmiem jābūt 60-100 mm. Žoga stabiņus iebetonēt dziļumā ne mazākā ka 0,5 
metri. 

1.9.2. Nožogojumā jāuzstāda vienviru 1000x2000mm slēdzamus gājēju vārtiņus un 
autotransportam iebraucamus divviru 5000x2000mm slēdzamus vārtus dienesta 
vajadzībām. Vārtu konstrukcijas un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju 
projektēšanas laikā.   

1.9.3. Laukumiem ap ēkām jābūt noklātiem ar bruģa vai asfalta klājumu. Bruģa vai 
asfalta segumam jānodrošina to ekspluatācija un funkcionalitāte šādos ārējas 
vides un ekspluatācijas apstākļos: 

1.9.3.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.9.3.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.9.3.3. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē (tīrīšana). 

 
1.9.4. Būvobjektos pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāveic teritorijas 

labiekārtošana: teritorijas apzaļumošanu, zālāja un stādījumu ierīkošanu, 
autotransporta stāvlaukumu ierīkošanu pie dienesta  ēkām, lietus ūdens 
novadīšanu, atkritumu konteineru novietņu ierīkošanu.  

1.9.5. Stacijas ēkās, kurās nav pieejams dzeramais ūdens un/vai kanalizācija, jāparedz 
pieslēgums pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem vai lokālai ūdens 
ieguves vietai.  Jāierīko normatīviem atbilstošas dzeramā ūdens sagatavošanas un  
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Darbi veicami dzelzceļa nodalījuma 
joslā. 
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2. Elektrotīkli 

2.1. Elektroapgādes iekārtu būvniecības vispārīgie nosacījumi 
 

2.1.1. Staciju elektroapgādes nodrošināšanai atbilstoši Normatīvo dokumentu 
prasībām nepieciešama augstsprieguma un zemsprieguma kabeļu tīklu izbūve: 

2.1.2. Nepieciešamības gadījumos pieprasīt no a/s „Sadales tīkls” tehniskos 
noteikumus par stacijas jaudas palielinājumu un realizēt tos; 
2.1.3. Ierīkot stacijās vai pieturpunktos pasažieru platformu, teritorijas laukumu, 
pārbrauktuves apgaismojumu;  
2.1.4. Nodrošināt stacijas ēku, informācijas tablo, pasažierautomātiku, sakaru un 
videonovērošanas sistēmu, apgaismojuma sistēmu u.c. patērētāju elektroapgādi; 
2.1.5. Nodrošināt gājēju pāreju apgaismošanu;  
2.1.6. Nodrošināt stacijās un pieturpunktos 0,4kV ievada un apgaismojuma 
sadalnes nomaiņu; 
2.1.7. Dzelzceļa staciju un pieturpunktu apgaismojuma iekārtu vadībai un darba 
režīmu kontrolei izmantot SCADA (supervisory control and data acquisition – 
iekārtu vadības, kontroles un datu pārraides sistēma); 
2.1.8. Elektroenerģijas norēķinu uzskaites ierīkošanu;  
2.1.9. Vietās, kur nepieciešama pārbūve atbilstoši pasažieru platformu 
pieejamības nosacījumu izpildei un/vai apgaismojuma sistēmu rekonstrukcijai, 
atbilstoši 2.12. apakšpunktā noteiktajam, pārbūvēt kontakttīklu (ņemot vērā tipveida 
KS-160-3 kontakttīkla ar neizolētiem slīpkonsolēm tehniskus risinājumus) un EGL 
līnijas saskaņā ar pasūtītāja prasībām; 
2.1.10.  Kontakttīkla piekares izolācijai pielietot polimēra tipa izolatorus 27kV 
spriegumam. Rekonstruējamajiem un jaunizbūvējamajiem kontakttīkla elementiem 
jābūt piemērotiem nākotnē paredzētajai maiņstrāvas elektrifikācijai ar 25 kV 
nominālo spriegumu. 
2.1.11. Kontakttīkla konstrukcijām un visām metāliskām daļām jābūt ar „karstā” 
cinka pārklājumu ne mazāk par 100 μm. 
2.1.12. Paredzēt TCAЭ vai  analoģiskā  tipa kontakttīkla balstu fundamentus ar 
enkurbultām. Uzstādīšanu veikt ar vibroieguldīšanu gruntī. 
2.1.13. Ieprojektēt CCA vai analoģiskā tipa dzelzsbetona kontakttīkla balstus.  
2.1.14. Darbu veikšanas laikā jānodrošina dzelzceļa signalizācijas, sakaru un 
elektroapgādes kabeļu saglabāšana. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā 
esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas 
normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss 
(LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem. 
  

„Esošās atļautās energoslodzes stacijās un pieturas punktos” – pielikums Nr.5 
PIELIKUMI B daļa. 

2.2.  Kopējās prasības ārējai elektroapgādei 
 

2.2.1. Elektroapgādes sistēma ir jāprojektē saskaņā ar nepieciešamo elektrisko slodzi 
un patērētāju elektroapgādes drošības kategoriju.  

2.2.2. Nepieciešamības gadījumos pieprasīt no a/s „Sadales tīkls” tehniskos 
noteikumus par stacijas jaudas palielinājumu un realizēt tos. Informatīvo un 
drošības sistēmu vajadzībām nodrošināt vismaz 3 kW pieejamību sakaru telpā. 
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2.2.3. Dzelzceļa transporta 0,23kV/0,4kV spēka un apgaismošanas iekārtu 

elektroapgādi realizēt no 50Hz (±1%) maiņstrāvas tīklā ar 230V/400V (+5; 
 −10%) spriegumu. Kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas 
ar 30% pārvadāmas jaudas rezervi. Projekta elektrotehniskā daļa jāveic, ņemot 
vērā iekārtu palaišanas režīmus.  

2.2.4. Visās vietās, kur ir iespējama pasažieru koncentrācija, esošās 6-10kV gaisvadu 
līnijas (EGL) ieguldīt gruntī. 

2.2.5. Sadales tīkliem jāparedz selektīvā strāvas aizsardzība ar automātslēdžiem pret 
pārslodzēm un īsslēgumiem. 

2.2.6. Dzelzceļa šķērsojuma vietas ar kabeļa līniju jāprecizē ar Pasūtītāju (Ceļu 
distances Rīgas reģiona tehnisko daļu un Signalizācijas un sakaru distances 
Rīgas reģionālo centru), sagatavojot šķērsojuma vietas izvēles aktu. Akts 
jāpievieno tehniskajam projektam. Šķērsojums jāveic ar caurduršanas metodi 
apvalkcaurulē, ievērojot tipveida projekta prasības. 

2.2.7. Apvalkcaurulēm jābūt HDPE, vai analoģiskā tipa. 
2.2.8. Krustojuma leņķim starp sliežu ceļa asi un kabeli jābūt 90°. 
2.2.9. Ielikšanas dziļumam no apvalkcaurules virsmas līdz sliedes pēdai jābūt ne 

mazākam kā 2,5m un 0,7 m līdz ūdens novadgrāvja dibenam. 
2.2.10. Apvalkcaurulei jābūt visa dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumā.  

 

2.3. Prasības pasažieru platformu, pārbrauktuvju un teritorijas 
apgaismojuma ierīkošanai 

 
2.3.1. Apgaismojuma balstu nosacījumi 

 Pārbrauktuves apgaismošanai (p.p. Cukurfabrika) uzstādīt nepieciešamo skaitu 8 m 
augstus konusveida metāla cinkotus āra apgaismojuma balstus (atbilst LVS EN 40-2:) 
ar betona pamatiem.  
 Teritorijas, noejas/uzejas uz peroniem  un peronu apgaismošanai uzstādīt 
nepieciešamo skaitu 6,0 m augstus konusveida kompozītus āra apgaismojuma balstus 
(atbilst LVS EN 40-2) ar betona pamatiem. Uz vienu balstu var uzstādīt vienu vai 
divus gaismekļus (izmantot lielu „T” un „Г” veidu konsoli aizliegts, izņemot 
pārbrauktuvi). Katrā apgaismojuma balstā jāparedz automātslēdzis (lielums atkarīgs no 
projektā izvēlētā gaismekļa).  
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2.3.2. Durtiņu atveres 

Durtiņu atveres vai atveru pozīcijai jābūt tādai, kā parādīts 2.1.attēlā (atbilst LVS EN 
40-2). Izmērs c nedrīkst būt mazāks par 300 mm. Maksimālais izmērs nav noteikts. 
Optimāli, lai izmērs c būtu aptuveni 600 mm.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.attēls Durtiņu atvere 

Durtiņu atverēm jābūt gludām, bez asiem stūriem, sakusumiem vai atkarpēm, kas 
varētu radīt traumas. 
Metāla stabu durtiņu atveres stūra rādiusam N jābūt vismaz 20 mm vai pusei no 

durtiņu platuma b. Lielums a nav reglamentēts: 
- durtiņām jābūt izgatavotām no tāda paša materiāla, kā stabam. Durtiņām uz 

metāla balstiem ir jābūt tādai pat pretkorozijas aizsardzības pakāpei kā 
balstam.  

- durtiņas ir jānostiprina ar slēgmehānismu, lai nepieļautu nesankcionētu 
piekļuvi. 

 
2.3.3. Zemēšanas spailes 

Ja stabus iezemē ar zemēšanas spaili uz staba vai cokola, jāievēro šādas prasības: 
- zemēšanas spailei jābūt nerūsējošai; 
- spailei jābūt ar pietiekamām kontaktvirsmām zemētājvada piestiprināšanai; 
- spailei jābūt labi saskatāmai un pieejamai. 

Starp visām staba atklātajām metāla daļām (izņemot durtiņas) un zemēšanas spaili ir 
jābūt drošam elektriskam kontaktam. Ja spailes stiprinājumā ir skrūve, tās lielums 
nedrīkst būt mazāks par M8. Stiprināšanas daļai jābūt projektētai tā, lai novērstu 
jebkādu zemētājvada vai tā izolācijas bojājumu. Zemēšanas spailei vai tās tuvumā 
esošajam stabam vai atbalsta plātnei ir jābūt marķētiem ar labi saskatāmu un izturīgu 
simbolu. 
 
2.3.4. Pārējās prasības 
 
Elektroapgāde jānodrošina ar kabeļiem plastmasas caurulēs ar diametru ne mazāku par 
40 mm. Plastmasas caurulēm jābūt noturīgām pret temperatūras izmaiņām un grunts 
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agresīvo ietekmi un derīgam ekspluatācijā elektroiekārtās. Nepieciešamajos gadījumos 
paredzēt klemmju kastes uzstādīšanu blakus pirmajam (vai pēdējam) apgaismojuma 
balstam. 

 

 
Attālums (P) no balsta betona pamata augšējās malas līdz perona segumam (vai zemes virsmas)  
jābūt ne mazāk pār 10cm.  

2.2.attēls Dzelzsbetona pamata šķērsgriezums 
 

2.4.  Prasības apgaismojuma iekārtām un apgaismošanas nosacījumi 
 

2.4.1. Jāizvēlas gaismekļi ar paaugstinātu drošību pret vandālismu (plakans rūdīts 
aizsargstikls). 

2.4.2. Jāpielieto nepieciešamās jaudas (peronu apgaismojumam orientējoši 45-55W, 
bet pārbrauktuvei – 45-80W) LED tipa gaismekļi ar kopējo gaismas efektivitāti 
ne mazāku par 100 lm/w (Idarb≤400mA). 

2.4.3. Peronu un pārbrauktuves apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam kā 10 lux 
(ēkas teritorijas apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam kā peronam). 
Paredzēt apgaismojuma līmeņa intensitātes rezervi min 20% gaismekļu 
piesārņojumam. Apgaismošanas ietaises nedrīkst traucēt luksoforu signālu 
uztveršanu, apžilbināt mašīnistus un tehnoloģisko personālu. Apgaismošanas 
ietaišu apžilbināšanas rādītājs visās zonās nedrīkst pārsniegt koef. 800 . Darba 
apgaismojuma lielums pret minimālo nedrīkst pārsniegt 15:1.  

2.4.4. Apgaismojuma ierīcēs jāpielieto LED lampas ar spektra temperatūru ne mazāku 
par 4000oK un ne lielāku par 5000oK, un vidējo kalpošanas laiku ne mazāku par 
50000 stundām un garantijas laiku ne mazāku par 4 gadiem. Apgaismošanas 
iekārtu aizsardzības klasei jābūt ne mazākai par IP-65. Palaišanas iekārtām 
jābūt iemontētām gaismekļa korpusā. Ieejas spriegumam jābūt diapazonā 90-
264V. Triecienizturības klasei jābūt ne mazākai par IK10. Gaismekļa darba 
pieļaujamai temperatūrai jābūt robežās -35oC - +40oC. Gaismekļa korpusa 
materiālam jābūt no alumīnija. Gaismekļa stiprinājumam jābūt ar iespēju 
regulēt slīpuma leņķi. Gaismekļiem jāparedz  aizsardzība no putniem (dabīgā 
gaismekļa mazgāšana).  
 

2.5.  Stacijas āra apgaismojuma vadības principi  
 

2.5.1. Āra apgaismojuma vadības sistēmas projektā ir jāparedz tās stabilā darbība 
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atmosfēras (zibens) un komutācijas pārspriegumu laikā, kā arī pie iespējamām 
elektroapgādes shēmas izmaiņām. Vadības sistēmai ir jābūt  ar paplašināšanas 
iespējām un veikt tās apkalpošanu ar ekspluatācijas personāla spēkiem.  

2.5.2. Dzelzceļa peronu, pārbrauktuves un teritorijas apgaismojuma vadības sistēmai 
jānodrošina: 

- trīs veidu vadība – centralizētā vadība no energodispečera (ar SCADA), no 
stacijas vadības paneļa (rokas režīms) un automātisko (ar fotoelementu) 
apgaismojuma vadība. 

- normālais darba režīms – no fotoelementa.  
2.5.3. Projektam jābāzējas uz iekārtām un tehniskajiem risinājumiem, kam ir pozitīvā 

ekspluatācijas pieredze apstākļos, kas ir līdzīgi VAS “Latvijas dzelzceļš” 
ekspluatācijas apstākļiem, kas nerada bīstamību apkalpojošam personālam, 
apkārtējai videi un vilcienu kustībai. 

2.5.4. Projektam jānodrošina droša āra apgaismojuma sistēmas darbība ar minimāliem 
ekspluatācijas izdevumiem.  

2.5.5. Vadības sistēmai jānodrošina pašdiagnosticēšana; 
2.5.6. Apgaismojuma vadības skapju uzstādīšanas vietas nepieciešams saskaņot ar 

Pasūtītāju projektēšanas laikā. 
 

2.6.  Elektroenerģijas norēķinu uzskaites ierīkošana 
 
2.6.1. Elektroenerģijas norēķinu uzskaitei paredzēts uzstādīt daudztarifu elektroniskos 

skaitītājus (ELGAMA vai analogus LR sertificētus skaitītājus). Norēķina 
uzskaites jāierīko galvenajā zemsprieguma sadalē, kā arī visiem 
apakšlietotājiem. Norēķina elektroskaitītāju daudzumu un uzstādīšanas vietas 
saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.  

2.7.  Elektrosadalnes 
 

2.7.1. Jāprojektē moduļa tipa metāla vai no kompozīta materiāla skapji ar 
noslēdzamām (ar atslēgu) durvīm. Aizsardzības pakāpe – vismaz IP 20 
koplietošanas un darba telpās (zem apmetuma), tehniskās un mitrās telpās – 
vismaz IP 54 (virs apmetuma).  

2.7.2. Ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo precīza elektrosadalnes skapju uzstādīšanas vieta un 
to skaits. 

2.7.3. Visas sadalnes paredzēt ar 30% rezervi, gan fiziski, gan jaudas ziņā. Šai 
prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu 
aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu 
daudzumu sadalnes skapjos. 

2.7.4. Visām strāvvadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu. 

 

2.8. Galvenās 0,4 kV elektrosadalnes īpašības 

2.8.1. Galveno sadalņu standarta krāsojuma tonis ir RAL 7032. 
2.8.2. Kopnēm jābūt no cieta, augstas vadītspējas vara vai alumīnija. Pievienojums 

galvenajai kopņu sistēmai pieļaujams ar izolētām lokanām kopnēm. Fāzes ir 
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jāmarķē atbilstoši - L1L2L3. Neitrāle ir jāmarķē - N. Zemējums ir jāmarķē - 
PE. 

2.8.3. Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no 
augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un 
mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. 
Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar 
zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai 
ietaisei jāparedz atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm 
un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību. 
Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām. 

 
 

2.9.  Elektroinstalācija stacijās ēkām 
 

2.9.1. Elektrības gaismekļu, slēdžu un kontaktrozešu, kā arī elektrības sadalņu un 
citu elektroierīču izpildījums atbilstoši telpai, kur tās uzstādītas: 

• telpās ar normālu vidi - IP20; 
• tehniskās telpās - IP44; 
• uz ēkas fasādēm un jumta - IP65. 

 
2.9.2. Nepieciešamo elektrobarošanas kabeļu izvilkšana no aparatūras statnes līdz 

informatīvo un videonovērošanas sistēmu  iekārtu pieslēguma vietām stacijas 
ēkā, atbilstoši izstrādātajam projektam. 
 

2.10.  Zemējums 

2.10.1. Kontakttīkla metāla balsti un nostiprināšanas konstrukcijas, GVL uz 
dzelzsbetona mastiem, kā arī visas metāliskās konstrukcijas (tilti, luksofori, 
atsevišķi stāvoši balsti, prožektoru masti, u.c.), kas plānā novietotas tuvāk par 5 
m no vadiem un elementiem, kuri atrodas zem lielāka par 1kV darba 
sprieguma, jāsazemē, savienojot ar vilces sliežu ķēdi. Jāsazemē arī visas metāla 
celtnes, kas atrodas kontakttīkla iedarbības zonā, uz kurām var rasties bīstami 
inducētie spriegumi (2.3. attēls). Zemējums jāparedz atbilstošs gan pastāvošajai 
līdzstrāvas elektrifikācijai ar 3 kV nominālspriegumu, gan nākotnē paredzētajai 
maiņstrāvas elektrifikācijai ar 25 kV nominālspriegumu. 

2.10.2. Konstrukcijas un iekārtas, kuras kontakttīkla izolācijas vai vadu bojājuma 
gadījumā var nokļūt zem sprieguma, elektriski jāsavieno ar vilces sliežu tīklu 
(zemējums pie vilces sliežu tīkla). 
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2.3.attēls. Atsevišķu, ar vilces elektroapgādi nesaistītu objektu zemēšanas zonas (a) un 
nezemējamu metāla objektu novietošanas augstuma noteikšanas grafiks (b) 

A zona - jāzemē visi konstrukciju metāla elementi; 
B zona - konstrukciju metāla elementus nezemē (orientējoša); 
h - malējā vada ar spriegumu no 1 - 35 kV piekāršanas augstums; 
H - minimālais konstrukciju nezemēto metāla elementu augstums; 
0 - kontakttīkla, 6, 10 un 20 kV GVL malējā vada vertikālā projekcija. 

 
2.10.3. Vilces sliežu pavedienu saliktās, neizolētās salaidnes jāaprīko ar 

piemetināmiem lokaniem metāla savienotājiem (2.4.att.), kuru šķērsgriezums 
līdzstrāvas tīklos nav mazāks par 70 mm2. Staciju sānceļos (izņemot ceļus 
vilcienu caurlaišanai), pievedceļos, maiņstrāvas iecirkņu maznozīmīgos 
atzarojumos pieļaujama piemetināmu dubultsavienotāju (katrs savienotājs 
izgatavots no 6 mm diametra tērauda troses) lietošana. 

2.10.4. Konstrukciju un iekārtu zemēšanas pievadu pieslēgšana SCB sliežu ķēdēm 
nedrīkst traucēt signalizāciju jebkurā tās stāvoklī (normālā, šunta, kontroles un 
ALS). Visas zemējuma vietas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju 
(Signalizācijas un sakaru distanci).  

2.10.5. Konstrukciju un iekārtu aizsardzības zemējumus vienpavediena sliežu ķēžu 
gadījumā pieslēdz tikai pie šo ķēžu vilces pavedieniem, divpavedienu sliežu 
ķēžu gadījumā - pie ceļa droseļtransformatoru viduspunktiem vai tuvākās 
sliedes.  

2.10.6. Būvju un konstrukciju grupveida zemējumi jāveido pēc „Т” vai „Г” veida 
shēmām, pievienojot tos sliedēm vai droseļtransformatora viduspunktā tikai 
vienā punktā; grupveida zemējuma vads nedrīkst šuntēt autobloķēšanas 
izolējošās salaidnes; 
 

5000 
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max 200m

0,5-1m

1

2

1Ø=2Ø 

1,
7 

m

ПБСМ-70, АС-70, ПБСА-50/70 
vai citus lielāka šķērsgriezuma

Grupveida zemējuma maksimālais garums, pieslēdzot pēc T-veida shēmas, nedrīkst 
pārsniegt 400 m (2x200) un pēc Г-veida shēmas – 200 m

Aizsargiekārtas grupveida zemējumiem pieslēdz ar vienu 
daudzstiepļu vadu, kuram tāds pats šķērsgriezums kā trosei.

ИП-3, ИПМ-62 (vai caur diožu zemētāju)

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

max 200m

Zemēšanas pievadi starp balstu un sliedi jāizolē no 
zemes, šim nolūkam lietojot polietilēna caurulītes vai 
pusgulsnīšus, kuriem vadus pienaglo un nokrāso.

!

Papildizolācija !

!
Zemējuma vadus pie vilces sliedes 
pievieno bez metināšanas ar āķbultu, 
vai droseļtransformatora viduspunktam 
– ar savienojošo spaili.

70mm 2

!
Zemējuma pievienošanas vietas 
jānorāda sliežu ceļu izpildplānā, kas 
saskaņots ar signalizācijas un sakaru 
distanci.

 
2.4. attēls. Žoga zemējuma shēma visiem pieejamās vietās 
 
Žogs, kas izveidots visiem pieejamās vietās (gar pasažieru platformām, iekāpšanas un izkāpšanas 
vietās, vietās kur notiek regulāra iekraušana un izkraušana u.c.), jāsazemē pie vilces sliežu ķēdes ar 
dubultvadiem. 
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60-100mm
max 200m max 200m

0,5-1m

1

2

1Ø=2Ø 

1,
7 

m

ПБСМ-70, АС-70, ПБСА-50/70 
vai citus lielāka šķērsgriezuma

Grupveida zemējuma maksimālais garums, pieslēdzot pēc T-veida shēmas, nedrīkst 
pārsniegt 400 m (2x200) un pēc Г-veida shēmas – 200 m

Aizsargiekārtas grupveida zemējumiem pieslēdz ar vienu 
daudzstiepļu vadu, kuram tāds pats šķērsgriezums kā trosei.

ИП-3, ИПМ-62

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

Zemēšanas pievadi starp balstu un sliedi jāizolē no 
zemes, šim nolūkam lietojot polietilēna caurulītes vai 
pusgulsnīšus, kuriem vadus pienaglo un nokrāso.

!

Papildizolācija !

!
Zemējuma vadus pie vilces sliedes 
pievieno bez metināšanas ar āķbultu, 
vai droseļtransformatora viduspunktam 
– ar savienojošo spaili.

70mm 2

!
Zemējuma pievienošanas vietas 
jānorāda sliežu ceļu izpildplānā, kas 
saskaņots ar signalizācijas un sakaru 
distanci.

 
2.5. attēls. Žogs , kas izvietots starp platformām, zemējuma shēma 

 

2.11. SCADA sistēmas apraksts, datu plūsma 
2.11.1. SCADA sistēma paredzēta dažādu automatizētu procesu uzraudzībai un 

pārvaldīšanai.  
2.11.2. Objektu vadības realizācijas princips - nodrošināt tālvadāmo energosistēmas 

objektu saskaņotu vadību, realizējot to no energodispečeru vadības centra Rīgā, 
Turgeņeva ielā Nr. 14 (integrēties esošajā sistēmā) un no vietējās vadības 
sistēmas. 

 
2.11.3. Datu apmaiņas protokoli : visai kontrolpunkta aparatūrai, kas ir tieši saistīta ar 

energodispečeru centru, ir jānodrošina tikai IEC-60870-5-104 un Modbus 
TCP/IP protokolu izmantošanu (kā pamatprotokolu labāk izmantot Modbus 
TCP/IP).  

 
2.11.4. Sistēmas funkcionalitāte: 

 
Realizēt energosistēmas režīma parametru un iekārtu stāvokļa informācijas 

attālināto nolasīšanu, drošu un nekļūdīgu primārās vai sekundārās komutācijas aparātu 
operatīvā stāvokļa vai darba režīma maiņu no attāluma, kā arī visas nepieciešamās 
palīgfunkcijas, lai nodrošinātu drošu un efektīvu dispečera operatīvo darbību un 
nepieciešamo atskaišu radīšanu. Lietotāja terminālam (dispečeram) jābūt iespējai 
darboties ar objektiem, izmantojot kontrolpunkta aparatūras Web serveri (bez 
papildlicences un papildprogrammatūras) un izmantot programmatūru, kura uzstādīta 
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lietotāja terminālā (dispečeram). Visiem attēlotājiem pārvades vai sadales tīkla 
elementiem (atsevišķi saskaņot) jānodrošina attēlojuma krāsas dinamiskā maiņa, 
atkarībā no tīkla elementa elektriskā stāvokļa. Piemēram, tīkla elementam ir jāmaina 
krāsa, ja tas tiek atslēgts. Kontrolpunkta aparatūras bojājumi nedrīkst traucēt rokas 
režīma vietējai vadībai. 
 

2.11.5. Grafiskie apzīmējumi  
 

Komutācijas aparātu attēlošanai jāizmanto esošie grafiskie apzīmējumi, kas atrodas 
energodispečera vadības centra punkta Rīgā, Turgeneva ielā 14. (Var saņemt pēc 
pieprasījuma projektēšanas laikā). Visu vizualizēšanu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
 

2.11.6. Kontrolpunkta aparatūras prasības  
 

a) Jābūt iespējai veikt procesora mikroprogrammas atjaunošanu, izmantojot 
atsevišķo programmu (vai citas papildprogrammas), kam jābūt 
kontrolpunkta aparatūras sastāvā. 

b) Jānodrošina kontroliera pareizs datums un laiks (jāiebūvē reālā laika 
pulksteņi), pat, ja procesors tiek izslēgts vairāk nekā 10 dienas. Pulksteņu 
sinhronizācijai nepieciešams izmantot sinhronizācijas serveri (IP adresi var 
saņemt projektēšanas laikā). 

c) Kontrolaparatūrai obligāti jāiebūvē Web serveris ar HTTP protokolu 
attālinātās vizualizēšanas un vadības nodrošināšanu un vēsturisko notikumu 
analīzi. Jābūt iespējai aizsargāt piekļuvi pie šīm funkcijām ar paroli.  

d) Kontrolpunkta aparatūrai normāli jādarbojas temperatūras diapazonā 
0…50oC bez ventilatora, pie relatīvā gaisa mitruma līdz 95%. 

e) Sistēmas kļūdām jābūt ar laika atzīmēm un jāglabājas speciālā kļūdu failā. 
f) Kontrolpunkta aparatūras sastāvā obligāti jābūt programmatūrai (PLC un 

WEB vizualizēšana un konfigurēšana), ar kuras palīdzību bez papildlicences 
var konfigurēt kontrolpunkta aparatūru un tai jāatbalsta vairākās 
operētājsistēmas: Windows 7, Windows 8 un t.t.  

g) Visiem moduļiem jābūt displeja blokiem, lai identificētu moduļa un kanālu 
bojājumus. Šī diagnostika tiek veikta, neizmantojot nekādus specializētos 
rīkus. 

h) Visa kontrolpunkta aparatūra jāievieto atsevišķā skapī, kuras uzstādīšanas 
vietu jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.  

i) Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina zemējums un nepārtraukta 
elektrobarošana. Izmantot nepārtrauktās barošanas avotus;  (UPS) 
izmantošanas gadījumā nepieciešams organizēt tas monitoringu un by-pass 
funkciju, kas varētu nodrošināt iekārtas nepārtrauktu darbību vismaz divas 
stundas.  

j) Kontrolpunktu aparatūras barošanai izmantot tikai industriālās kvalitātes 
barošanas iekārtās, kas uzstādītas DIN sliedēs.  

k) Kontrolpunktu aparatūrai jāparedz signāla noraidīšana uz dispečeru centru 
par barošanas iekārtu akumulatoru avārijas stāvokli (akumulatora bojājums 
vai ķēžu pārrāvums) ar signāla saņemšanas laiku ne lielāku par 30 sek. 

l) Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina barošanas iekārtas akumulatora 
lādēšana ar temperatūras kompensāciju (lādēšanas strāva vai spriegums ir 
atkarīgs no temperatūras aparatūras skapī). 
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m) Kontrolpunkta aparatūras skapī uzstādīt termostatu ar ventilatoru, kas 

nodrošinātu aparatūras darbību, ja iekšējā temperatūra ir virs uzstādītā 
līmeņa. Ventilatora ātrumam jānodrošina gaisa apmaiņa skapī vismaz trīs 
reizes minūtē. Jāparedz signāla pārraide dispečeru centrā par ventilatora 
darbību. 

n) Kontrolpunktu aparatūras skapī uzstādīt durvju atvēršanas devēju un 
paredzētsignāla noraidīšanu uz dispečeru centru par durvju stāvokli. 

o) Kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina aizsardzība pret pārspriegumiem un 
traucējumiem elektriskajā tīklā, ja kontrolpunkta aparatūra barojas no 
maiņsprieguma elektrotīkla.  

p) Kontrolpunktu aparatūrai jāparedz signāla pārraide uz dispečeru centru par 
barošanas iekārtu pāreju no pamatbarošanas uz rezerves barošanu un atpakaļ. 

q) Kontrolpunktu aparatūras telemērījumu ķēdēm jābūt aizsargātām pret 
pārslodzēm un sekundārajām ķēdēm, kā arī izolētām no mērījuma avota. 

r) Indikācijai izmantot tikai LED gaismas diodes. 
s) Kontrolpunktu aparatūrai jābūt paplašināšanas iespējai perspektīvā 50% 

apjomā.  
t) Orientējošais kalpošanas laiks kontrolpunkta aparatūrai jābūt – vismaz 20 

gadi.  
u) Vietējās vadības sistēma izveido tā, lai ar tās palīdzību būtu iespējama 

atsevišķo komutācijas aparātu tālvadības funkcijas bloķēšana. 
v) Reakcijas laikam jābūt ne vairāk kā 2 sek. 

 
2.11.7. Apkārtējās vides parametri  

 
Jānodrošina nepārtraukta iekārtu darbība temperatūru diapazonā no -350С līdz +40oС 
(sakarā ar to izskatīt aparatūras apsildes variantus), pie relatīvā gaisa mitruma līdz 
95%. Visos gadījumos iekārtas jāizvieto vidē, kas nodrošināta pret kondensāta rašanos. 
 

2.11.8. Sistēmas ātrdarbība  
 

Jānodrošina reālā laika informācijas savlaicīga nonākšana dispečeru centrā (lietotāja 
terminālos) un ātrs reakcijas laiks uz dispečera veiktajām darbībām. Dispečeru centros 
(lietotāja terminālos) jānodrošina šāda ātrdarbības nosacījumu izpilde: 
 

Mērāmais parametrs T 

TM (telemērījumi) saņemšanas laiks līdz 10 sek. 

TS (telesignalizācija) saņemšanas laiks līdz 10 sek. 

TV (televadība) komandas izpildes laiks līdz 10 sek. 

Displeja reakcijas laiks līdz  2 sek. 

 

TV komandas izpildes laiks ietver sevī tālvadības komandas noraidīšanas laiku, 
komandas izpildes laiku, vadāmās aparatūras nostrādāto laiku un atbildes saņemšanas 
laiku par komandas izpildi.  Tātad, tas ir laiks no brīža, kad tiek apstiprināta komanda 
par izvēlētā objekta vadību,  līdz brīdim,  kad uz ekrāna parādās informācija par 
komandas izpildi. 

25 
 



 
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 

_____________________________________________________________________________________________ 
Displeja reakcijas laiks ir laiks no brīža, kad tiek izsaukts jauns ekrānattēls, līdz šā 
ekrānattēla pilnīgai atspoguļošanai. Programmai jābūt saviem lietotājiem ar atsevišķo 
paroli. Izpildīt vienu lietotāja darbību un tikai pabeidzot doto komandu tiek dota atļauja 
pāriet uz citu darbību. 
 

2.11.9. Vadības komandas un signāli  
 

Nodrošināt apgaismojuma vadības iespēju, izmantojot kontrolpunkta aparatūru. 
Izveidot nākamās komandas un signālus: 
- komanda „ieslēgt – izslēgt apgaismojumu” (uz katru p. platformu); 
- signāls „apgaismojums ieslēgts” (uz katru p. platformu); 
- signāls „apgaismojums izslēgts” (uz katru p. platformu); 
- signāls „sprieguma neesamība barošanas līnijā” (avārija); 
- signāls „diena/nakts” (no fotoelementa); 
- visi nepieciešamie signāli kontrolpunkta aparatūras diagnostikai.  
- u.c. (jāsaskaņo ar Pasūtītāju). 
Nodrošināt pasažieru platformas apgaismojumam iespēju (ieslēgt – izslēgt 
apgaismojumu) strādāt pēc laika grafika no energodispečera vadības centra.  

2.11.10.  Telekomunikācijas drošums 
 
Drošums norāda iekārtas darbspējas laiku procentos no kopējā laika gadā. Drošuma 
aprēķināšanai tiek izmantota šāda formula: 
 
A = [MTBF / (MTBF+MTTR)] x 100%, kur 
 
A- Kontrolpunkta aparatūras drošums  
MTBF (Mean Time Between Failure) – vidējais laiks starp atteikumiem, 
MTTR (Mean Time To Repair) – vidējais laiks no atteikuma līdz tā novēršanai. 
MTBF un MTTR ir statistiskie lielumi. 
 
Tā kā dispečervadības sistēma sastāv no daudziem elementiem, no kuru darbības 
drošuma ir atkarīgs sistēmas kopējas drošums, sakarā ar to drošuma prasības katram 
elementam ir atsevišķas. Kontrolpunktu aparatūras drošumam (A) jābūt ne sliktākam 
par 99.0%.  
Kontrolpunktu aparatūras apkalpošanas ilgumam (rezerves detaļu pieejamība) jābūt ne 
mazāk kā 10 gadi, kas jāapstiprina ar dokumentu.  
Rezerves detaļu pieejamību, kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina 5 darbdienu laikā, 
pēc pieprasījuma (bojājuma dēļ), kas jāapstiprina ar dokumentu. 
 
  

26 
 



 
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.12. Staciju un pieturpunktu īpašās prasības elektroapgādei 
 
2.12.1. DZINTARU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un peronu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt kontakttīkla 
rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus perona robežām. 
 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Dzintaru 
pieturpunkta zonā jābūt:  

a) Kontakttīkla balstu Nr. 123., 125., 127., 129. (pāra virzienā) un Nr. 128., 
130., 132., 134. (nepāra virzienā) nomaiņa uz jaunajiem dzelzsbetona 
balstiem.  

b) Paredzēt jauno balstu Nr. 123., 125., 127., 129., 128., 130., 132., 134. 
uzstādīšanu aiz no jauna būvējamo pasažieru platformu robežām.  

c) Paredzēt balstos Nr. 128., 130., 132., 134. kronšteinu EPL DC-6kV nomaiņu 
uz traversiem no polimēra materiāla (ar dubulto vadu). 

d) Paredzēt augstsprieguma kabeļlīnijas EPL GL-6kV nomaiņu (iznesi) iecirknī 
no KTA-190GL līdz balstam Nr.9 GL. 

Projektā obligāti paredzēt pieturpunkta (SP3) ievades skapja un apgaismojuma 
sadalnes skapja ar kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un 
uzstādīšanas vietas nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 

 
2.1.1. DUBULTU stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Dubultu stacijas 
zonā jābūt:  

a) Pārnest kontakttīkla sekcijas atdalītāju S-12 no kontakttīkla balsta Nr.37 uz 
balstu Nr.39. 

b) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Dubultu stacijas nepāra pasažieru 
platformas un pasažieru stacijas ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 

   
2.1.1. SLOKAS stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
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kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformu robežām. 
 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Slokas stacijas zonā 
jābūt:  

a) Kontakttīkla lokanās šķērssijas Nr.29/30, 31/32 nomainīt pret stingrām 
šķērssijām. 

b) Kontakttīkla konsoļu metāla balstu Nr.28 nomainīt pret stingro šķērssiju.  
c) No jauna uzstādāmas stingrās šķērssijas Nr.27a., 29., 31. izvietot ārpus 

jaunbūvējamā perona zonas (no lauka puses). 
d) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Slokas stacijas nepāra pasažieru 

platformas un pasažieru stacijas ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 26 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
2.1.2. MAJORU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru paltormu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Majoru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.179., 181., 183. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.178., 180., 182. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti pāra ceļiem. 

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.179.,181.,183.,178.,180.,182. 
izvietot ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 

d) Balstiem Nr.178.,180.,182. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra 
ar dubulto vadu. 

e) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6 kV Majoru stacijas nepāra pasažieru 
platformas un pasažieru stacijas ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
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2.1.3. JELGAVAS stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV rekonstrukcijas projektā Jelgavas stacijas zonā jābūt: 

a) 32. un 33 strupceļu kontakttīkla piekaru enkurojumu metāla enkurbalstu 
Nr.45a nomainīt pret diviem atsevišķi stāvošiem enkurbalstiem bez atsaitēm. 

b) No jauna montēta 33. strupceļa kontaktvada kompensēto enkurojumu izpildīt 
ar „Retraktor” tipa kompensatoru. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 950m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 30 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
 
2.1.4. CUKURFABRIKAS pieturpunkts 

 
Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV nepāra pasažieru platformas un Cukurfabrikas 
pieturpunkta zonā starp kontakttīkla balstiem Nr.202. un Nr.208. nomainīt ar 
kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Paredzēt pārbrauktuvju apgaismojumu modernizāciju.  

Pasažieru platformas, teritorijas un pārbrauktuves apgaismojumam paredzēt gaismekļu 
un balstu nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
 
2.1.5. OLAINES stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformsa robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV rekonstrukcijas projektā Jelgavas stacijas zonā jābūt: 

a) Kontakttīkla balstu Nr.27., 41A. kontakttīkla piekaru enkurojumus 
pārmontēt uz no jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem 4. un 5.ceļu 
atstarpē (2 gab.). 

b) No jauna montētos kontakttīkla vadu kompensētos enkurojumus izpildīt ar 
„Retraktor” tipa kompensatoru. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24.gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
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2.1.6. IMANTAS pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Imantas 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Nomainīt esošos kontakttīkla balstus Nr.66.,68.,70. pa iecirkņa Zasulauks-
Priedaine pāra ceļu. 

b) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.66.,68.,70. izvietot ārpus 
jaunbūvējama pasažieru platformas zonas (no lauka puses). 

c) Gaisvadu līnijas posmu EPL DC-6kV pāra pasažieru platformas zonā 
nomainīt ar kabeļlīniju. 

d) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV nepāra pasažieru platformas zonā 
nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
 
2.1.7. ZOLITŪDES pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-10kV rekonstrukcijas projektā Zolitūdes 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.28., 30., 32. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Zasulauks-Priedaine pāra ceļiem.  

b) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.28., 30., 32. izvietot ārpus 
jaunbūvējama pasažieru platformas zonas (no lauka puses). 

c) No jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem Nr.30,32 piebērt grunti. 
d) Gaisvadu līnijas posmu EPL DC-6kV Zolitūdes p.p. pāra pasažieru 

platformas un pasažieru ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 
e) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV nepāra pasažieru platformas zonā t.sk. 

EPL GL-6 kV pārēju pāri dzelzceļa sliedēm nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 23gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
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2.1.8. LIELUPES pieturpunkts 
 

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Lielupes 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.20., 22., 24., 26. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti pāra ceļiem.  

b) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr. 20., 22., 24., 26. izvietot ārpus 
jaunbūvējama pāra pasažieru platformas zonas (no lauka puses). 

c) Gaisvadu līnijas posmu EPL DC-6kV Lielupes p.p. pāra pasažieru 
platformas zonā nomainīt ar kabeļlīniju.  

d) No jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem Nr.20., 22., 24., 26. piebērt 
grunti. 

Nepieciešama jaudas palielināšana no A/S „Sadales tīkls”. 
0.23kV gaisvadu līniju, kas baro tualeti nomainīt ar kabeļlīniju. Nolietotos koka balstus 
demontēt.  
Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
2.1.9. BABĪTES pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Babītes 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 159.,161.,163. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Zasulauks-Priedaine nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.166.,168.,170. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Zasulauks-Priedaine pāra ceļiem.  

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.159.,161.,163.,166.,168.,170. 
izvietot ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 

d) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Babītes p.p. nepāra pasažieru 
platformas zonā nomainīt ar kabeļlīniju.   

e) Balstiem Nr.166.,168.,170. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra 
ar dubulto vadu. 

f) No jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem Nr.159.,161. piebērt grunti. 
g) No jauna montētos kontakttīkla vadu kompensētos enkurojumus uz balsta 

Nr. 159 izpildīt ar „Retraktor” tipa kompensatoru. 
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Paredzēt jaunas transformatora betonveida apakšstacijas (slēgtā tipa) uzstādīšanu 
pieturpunktā barošanai un pieslēgšanu pie A/s „Sadales tīkliem” (jaunais pieslēgums).  

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
 
2.1.10. BULDURU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Bulduru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.63.,65.,67. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.62.,64.,66. nomainīt pret jaunajiem  pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti pāra ceļiem. 

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.63.,65.,67.,62.,64.,66. izvietot 
ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 

d) Balstiem Nr.62.,64.,66. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra ar 
dubulto vadu. 

e) Nomainīt EPL GL-6kV kabeļieliktni ceļa posmā no balsta Nr.3GL līdz 
balstamNr.4GL. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
 
2.1.11. VAIVARU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Vaivaru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.163.,165.,167. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Dubulti-Sloka nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.164.,166.,168. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Dubulti-Sloka pāra ceļiem. 

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.163.,165.,167.,164.,166.,168. 
izvietot ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 
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d) Balstiem Nr.164.,166.,168. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra 

ar dubulto vadu. Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Vaivaru p.p. nepāra 
pasažieru platformas un pasažieru ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju.  

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
2.1.12. PUMPURU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Pumpuru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Iznest 6 kV GL un DC gaisvadu līnijas, kuras iet pa kontakttīkla balstiem 
virs pasažieru platformas un pieturpunkta ēkas.  

b) Apmēram 23m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 55A. uz Rīgas st. pusi, kā arī 
10m attālumā no k/t balsta Nr. 47. uz Slokas st. pusi uzstādīt 6 kV GL 
gaisvadu līnijas enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un izlādņu 
komplektu. 

c) Apmēram 20m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 56. uz Slokas st. pusi, kā arī 8m 
attālumā no k/tīkla balsta Nr. 50. uz Slokas st. pusi uzstādīt 6 kV GL 
gaisvadu līnijas enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un izlādņu 
komplektu. 

d) Starp GL un DC līnijām enkurbalstiem ieguldīt kabeli (apmēram 300m un 
260m). Ieguldītos kabeļus pieslēgt GL un DC līnijās. 

e) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 49., 51., 52., 54., 56. nomainīt uz jaunajiem 
dzelzsbetona balstiem un izvietot ārpus jaunbūvējama pasažieru platformas 
zonas (no lauka puses).  

Pārvietot signalpunktu Nr.17 (luksofors, SCB skapis) par ~40m uz Rīgas pusi. 
Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 620m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20.gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 

 
2.1.13. ASARU pieturpunkts 
3. Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu 

pieejamības prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, 
nepieciešams izstrādāt kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot 
kontakttīkla balstus ārpus pasažieru platformas robežām. 
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Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Asaru pieturpunkta 
zonā jābūt: 

a) Iznest 6 kV GL un DC gaisvadu līnijas, kuras iet pa kontakttīkla balstiem 
virs pasažieru platformas un pieturpunkta ēkas. 

b) Apmēram 28m metru attālumā no k/tīkla balsta Nr. 127. uz Slokas st. pusi, 
kā arī 10m  attālumā no k/tīkla balsta Nr. 133A. uz Rīgas st. pusi uzstādīt 
gaisvadu līnijas 6 kV GL enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un 
izlādņu komplektu. 

c) Apmēram 20m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 128 uz Slokas st. pusi, kā arī 
25m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 132 uz Slokas st. pusi uzstādīt gaisvadu 
līnijas 6 kV DC enkurbalstus ar trīspolu atdalītājiem un izlādņu komplektu. 

d) Starp GLun DC līnijām enkurbalstiem ieguldīt kabeli (apmēram 410m un 
300m). Ieguldītos kabeļus pieslēgt GL un DC līnijās. 

e) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 129, 131, 130, nomainīt uz jaunajiem 
dzelzsbetona balstiem un izvietot ārpus jaunbūvējama pasažieru platformas 
zonas (no lauka puses). 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
3.1.1. MELLUŽU pieturpunkts 

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu 
pieejamības prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, 
nepieciešams izstrādāt kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot 
kontakttīkla balstus ārpus pasažieru platformas robežām. 

Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Mellužu 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Iznest 6 kV GL un DC gaisvadu līnijas, kuras iet pa kontakttīkla balstiem 
virs pasažieru platformas un pieturpunkta ēkas. 

b) Apmēram 10m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 93. uz Rīgas st. pusi, kā arī 20 
m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 83. uz Slokas st. pusi uzstādīt gaisvadu 
līnijas 6 kV GL enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un izlādņu 
komplektu. 

c) Apmēram 10m metru attālumā no KTVA-265 DC uz Rīgas st. pusi, kā arī 
20m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 90. uz Slokas st. pusi uzstādīt 6 kV GL 
gaisvadu līnijas enkurbalstus ar trīspolu atdalītājiem un izlādņu komplektu. 

d) Starp GL un DC līnijām enkurbalstiem ieguldīt kabeli (apmēram 370 m un 
300m). Ieguldītos kabeļus pieslēgt GL un DC līnijās. 

e) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 85, 87, 89, 92, 94 nomainīt uz jaunajiem 
dzelzsbetona balstiem un izvietot ārpus jaunbūvējama pasažieru platformas 
zonas (no lauka puses). 
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Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 500m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Ieguldīt spēka kabeli pārbrauktuves un āra tualetes elektroapgādes barošanai ~ 250 m 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
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3. SCB iekārtas un kabeļi   

3.1. Kopējās prasības sakaru un SCB komunikāciju saglabāšanai    

 
3.1.1. Paredzēt esošo kabeļu un komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību 

būvniecības darbu gaitā un pēc nepieciešamības pārvietošanu no darba zonas 
jaunā izbūvētā kanalizācijā; 
 

3.1.2. Kontakttīkla balstu pārvietošanas gadījumā, jānodrošina vilcienu radiosakaru 
darbību, nepieciešamības gadījuma mainot viļnavada pieslēguma shēmu. 

 
3.1.3. Visiem kabeļiem ir jābūt ar gēla hidrofobo pildījumu un ekrāna aizsardzībai 

pret elektromagnētisko iedarbību. Gruntī liekamajiem kabeļiem ir jābūt 
bruņotiem, izņemot kabeļus, kuri tiek likti kabeļu kanalizācijā; 

 
3.1.4. Paredzēt esošo SCB lauka iekārtu (luksoforu, ceļa kārbu, 

droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju elektropiedziņu, 
releju skapju u.c.) saglabāšanu un aizsardzību būvniecības darbu gaitā; 

 
3.1.5. Atkarībā no jauno pasažieru platformu izvietojuma, pēc nepieciešamības, 

paredzēt un veikt esošo SCB lauka iekārtu (luksoforu, ceļa kārbu, 
droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju elektropiedziņu, 
releju skapju u.c.) pārvietošanu no darba zonas (iekārtu demontāža un 
montāža jaunajā vietā vai jauno iekārtu uzstādīšana un montāža). Demontētās 
SCB lauka iekārtas nodot utilizācijai vai nodot Pasūtītājam, ja tās ir labā 
tehniskā stāvoklī. 

„Sakaru un SCB komunikāciju saglabāšanas darbu saraksts” – tabula 
Nr.2,  PIELIKUMI A daļa 

 
3.2. SCB iekārtu un kabeļu pārvietošana,  testēšana un palaišana 
3.2.1. Uzņēmējam ir jāprojektē un jāizbūvē SCB lauka iekārtu (luksoforu, ceļa 

kārbu, droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju 
elektropiedziņu, releju skapju u.c.  iekārtu) pārvietošana no būvniecības 
zonas, uzstādīšana un montāža jaunajā vietā.  

3.2.2. Uzņēmējam jāveic esošo iekārtu demontāža, pārvietošana, uzstādīšana un 
montāža jaunajā vietā. Uzņēmējs ir atbildīgs par veco (esošo) iekārtu 
demontāžu un utilizāciju. 

3.2.3. Pēc  kabeļu un iekārtu pārvietošanas atbilstoši Pasūtītāja prasībām, 
normatīvajiem aktiem un standartiem, Uzņēmējam jāveic SCB sistēmas 
palaišanas - iestatīšanas darbu veikšana, iekārtu testēšana un ieslēgšana 
darbībā. 
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3.3. Luksofori 
3.3.1. Visiem luksoforiem jāatbilst „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem”. 

Visi luksofori ir jāuzstāda atbilstoši Latvijas Standarta “Dzelzceļa būvju 
tuvinājumu un ritošā sastāva gabarīti” noteiktām prasībām ceļa posmiem un 
stacijām. Var izmantot tikai apstiprinātos luksoforu tipus (atbilstoši tipveida 
risinājumu albumiem - masta luksoforiem - TO-137-98, pundurluksoforiem – 
TO-136-98, albumi tiks nodoti tehniskā projekta izstrādāšanas laikā pēc 
darbuzņēmēja pieprasījuma). Tas attiecas gan uz signālrādījumiem, gan uz pašu 
luksoforu konstrukciju. Visiem no jauna piegādājamajiem luksoforiem ir 
jāatbilst esošo luksoforu parametriem (t.sk. gabarītiem, luksofora galviņu 
izvietošanai, uguņu krāsu kombinācijai un to redzamībai) un šīs sadaļas 
prasībām: 

3.3.1.1.signāluguņu izvietojums - tikai vertikāli (visiem luksoforu tipiem); 
3.3.1.2.luksofora apzīmēšanas veids - litera zīmes; 
3.3.1.3.masta krāsojums - svītrains norobežojošajiem luksoforiem un gaiši pelēks 

visiem pārējiem; 
3.3.1.4.aicinājuma signāla galviņai uz ieejas luksofora jābūt uzstādītai kā atsevišķai 

galviņai. 
3.3.2. Nodrošināt luksoforu pietiekamu redzamību atbilstoši „Dzelzceļa tehniskās 

ekspluatācijas noteikumu” prasībām pēc aprīkojuma (nojumju, displeju, 
informācijas stendu u.c.) izvietošanas uz platformām. 

3.3.3. Visiem luksoforu rādījumiem jāgarantē nepieciešamā redzamība saskaņā ar 
zemāk minētajām prasībām:  

3.3.3.1.Sarkanajām, dzeltenajām un zaļajām ieejas luksoforu rādījumiem taisnos 
ceļa iecirkņos jābūt precīzi atšķiramām no tuvojošās vilciena lokomotīves 
vadības kabīnes ne mazāk kā 1000 m attālumā;  

3.3.3.2.Līkos ceļa iecirkņos šo luksoforu rādījumiem jābūt skaidri atšķiramiem ne 
mazāk kā 400 m attālumā;  

3.3.3.3.Galveno ceļu izejas un maršruta luksoforu rādījumiem jābūt skaidri 
atšķiramiem ne mazāk kā 400 m attālumā; 

3.3.3.4.Izejas un maršruta luksoforu rādījumiem no blakus ceļiem, kā arī aicinājuma 
signāliem un manevru luksoforiem – ne mazāk kā 200 m attālumā.  

3.3.4. Luksofori jānovieto  no labās puses vilciena kustības virzienā virs tā 
norobežojamā ceļa ass. Stacijās un ceļa posmos tiek projektēti un pielietoti lēcu 
luksofori. 

3.3.5. Ieejas luksofori ir jāuzstāda ne mazāk kā 50 m attālumā no pirmās paasmens 
pārmijas pretasmens vai robežstabiņa asmens; 

3.3.6. Izejas un maršruta luksofori ir jāuzstāda katram nosūtīšanas ceļam pēc gabarīta 
noteikumiem, ņemot vērā maksimālo nosūtīšanas ceļa garuma izmantojumu;  

3.3.7. Aicinājuma signāli ir jāuzstāda uz galveno ceļu ieejas luksoforā. Aicinājuma 
signāliem ir jābūt mirgojošiem. Atsevišķa uzaicinājuma signāla galviņa nevar 
tikt izmantota kā manevru signāls; 

3.3.8. Staciju vilcienu luksofori ir jāapzīmē (rasējumos un uz pašiem luksoforiem) ar 
latviešu alfabēta burtiem: „N” – nepāra kustības virzienam un „P” – pāra 
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virzienam un ar arābu ciparu indeksiem. Manevru luksofori tiek apzīmēti ar 
latviešu alfabēta burtu „M” un arābu ciparu indeksiem. 

3.3.9. Luksoforu mastiem ir jābūt no dzelzsbetona vai metāla. Luksoforu uzstādīšanai 
ar metāla mastiem ir jāizmanto dzelzsbetona pamatnes. Dzelzsbetona masti ir 
jāuzstāda tieši gruntī. Konstrukcijai ir jānodrošina nepieciešamā stabilitāte un 
ilgmūžība. Metāla konstrukcijām ir jābūt aizsargātām pret koroziju. Metāla 
mastu materiāla un dzelzsbetona masta betona un armatūras kvalitātei ir 
jāatbilst pamatprasībām. Citi uz Eiropas dzelzceļiem izmantojamie standarti var 
tikt pielietoti pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Izmēriem izvirzāmās prasības 
(ieskaitot standarta rasējumus) dotas tipveida risinājumos (atbilstoši tipveida 
risinājumu albumiem - masta luksoforiem - TO-137-98, pundurluksoforiem – 
TO-136-98, albumi tiks nodoti tehniskā projekta izstrādāšanas laikā pēc 
uzņēmēja pieprasījuma).  

3.3.10. Vilcienu luksoforiem uz galvenajiem ceļiem jābūt masta luksoforiem;  
3.3.11. Manevru luksoforiem no pievedceļiem ir jābūt masta luksoforiem, ja pievedceļa 

garums ir vairāk kā 300 m vai pundurluksoforiem, ja redzamība ir mazāka par 
200 m, kā arī sniega sanesumiem pakļautajos  rajonos; 

3.3.12. Atkarībā no luksoforu izvietojuma noslēguma projekta risinājumiem, mastu 
luksofori var būt ar vienas, divu un trīszīmju galviņām. Pundurluksoforiem tiek 
izmantotas divu un trīszīmju galviņas.  

3.3.13. Mastu luksoforu galviņas tiek papildinātas ar ovālas formas metāla fona 
plāksnēm divu un trīszīmju galviņām un apaļas formas - vienzīmes. Luksoforu 
rādījumu redzamības uzlabošanai dienas laikā tiek pielietoti jumtiņi, kas tiek 
piestiprināti katram lēcu komplektam. Fona plāksnes un jumtiņi tiek krāsoti 
melnā krāsā. Luksofora burtu indeksa un numura apzīmēšanai tiek izmantotas 
baltas emaljētas numuru plāksnītes, kas tiek izvietotas tā, lai būtu skaidri 
atšķiramas no lokomotīves kabīnes. Uzrakstiem uz tām ir jābūt melnā krāsā. 

3.3.14. Stacijas pastāvīgo signālu izvietojuma shēmas, kā arī pārmiju, signālu un 
maršrutu atkarības tabulas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pastāvīgo signālu 
izvietojuma vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.  

3.4.  SCB ierīču kabeļu tīkli 
3.4.1. SCB kabeļu ieguldīšana kanalizācijā vai bez tās pieļaujama, apvienojot ar 

sakaru kabeļu un spēka kabeļu ieguldīšanu;  

3.4.2. SCB un telekomunikācijas līniju ķēdēm jābūt kabeļu līnijām (vara, optiskie 
kabeļi).  

3.4.3. SCB ierīcēs pieslēgšanai ir jāpielieto signālu-bloķēšanas kabeļi ar vara dzīslām, 
ar šķērsgriezumu ne mazāku par 0,63 mm2, un nominālajam spriegumam ne 
mazāk kā maiņstrāvas 380 V vai 700 V līdzstrāvas. 

3.4.4. Visiem kabeļiem ir jābūt ar gēla hidrofobo pildījumu un ekrāna aizsardzībai 
pret elektromagnētisko iedarbību. Gruntī liekamajiem kabeļiem ir jābūt 
bruņotiem, izņemot kabeļus, kuri tiek likti kabeļu kanalizācijā; 

3.4.5. Pamatkabeļu trases (kabeļu maģistrāles) stacijās garumā kabeļiem ir jābūt 
sagrupētiem un ievietotiem kabeļu kanalizācijā, signālu un telekomunikācijas 
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kabeļus no pamata kabeļu kanalizācijas līdz lauka objektiem var likt tieši gruntī 
vai kabeļu kanalizācijā. 

3.4.6. Kabeļu likšana paredzēta dziļumā ne mazākā par 0,9 m zemes klātnē , ne 
mazākā par 1,0 m zem ceļiem un ne mazākā par 1,2 m zem sliežu ceļa. 

3.4.7. Šķērsojot sliežu ceļus, kabeļu aizsardzībai izmantot 110 mm plastmasas 
caurduršanai paredzētas  caurules 1,2 m dziļumā. 

3.4.8. Kabeļiem krustojumu vietās ar citām inženiertehniskajām būvēm vai ievados 
ēkās jābūt aizsargātiem ar plastmasas caurulēm. 

3.4.9. Kabeļu trases ir jānosaka Uzņēmējam pēc izpētes veikšanas, ņemot vērā esošās 
kabeļu trases un citas pazemes komunikācijas. 

3.4.10. Kabeļu līnijas maģistrālajai trasei ir jāatbilst sekojošām prasībām:  

3.4.10.1. jābūt pēc iespējas īsākām, sliežu ceļu un kabeļu komunikāciju 
šķērsošana jāveic 90o leņķī; 

3.4.10.2. jābūt ērtai darbu veikšanai, pielietojot tranšeju rakšanas un kabeļu 
likšanas mehānismus;  

3.4.10.3. SCB, sakaru un elektroapgādes kabeļu likšanas trasēm vienmēr jābūt 
savietotām, darbu apjomu samazināšanas nolūkā. SCB un elektroapgādes 
kabeļu ievadiem stacijas ēkā jābūt atsevišķiem. 

3.4.11. Projektējot trasi, ir jāizvēlas mazākais zemceļa pāreju skaits, nav pieļauta 
kabeļu trases likšana zem pārmiju asmeņiem un krusteņiem, sliežu ceļu 
nekustīgo krustojumiem un tuvāk kā 1,5 m no izolējošajām salaidnēm. 

3.4.12. Rokot tranšejas un liekot kabeli, ir nepieciešams roku darbs autoceļu, sliežu 
ceļu, kabeļa un citu pazemes komunikāciju šķērsošanai, tiltu un ceļu pārvadu 
pārejas gadījumos. Kabeļu trasēm jābūt izpildītām: 

3.4.12.1. autoceļa šķērsošanai – ar caurdūrumu vai tranšeju rakšanu; 

3.4.12.2. sliežu ceļu šķērsošanai – ar caurdūrumu vai tranšeju rakšanu; 

3.4.12.3. pārejai pa tiltiem un caurtekām – uzstādot kronšteinus ārpus tilta 
virsmas (tikai metāla tiltiem) kabeļu aizsargtekņu montāžai vai uzstādot 
speciālas estakādes; 

3.4.13. Rokot tranšejas un liekot kabeļus stacijās bez jebkādu mehānismu pielietošanas, 
bez iepriekš minētajiem gadījumiem roku darbs ir nepieciešams: pārmiju ceļu 
kopsavienojuma rajonos, ievadot kabeļus ēkā, lauka iekārtās (roku darbu 
apjoms var būt 40-80% no kopējā apjoma, atkarībā no vietējiem apstākļiem). 

3.4.14. Maģistrālo kabeļu trasēm jābūt atzīmētām ar speciālām zīmēm. 

3.4.15. Staciju SCB ierīču maģistrālo kabeļu trases plāns tiek atzīmēts katras stacijas 
un ceļa posma shematiskajā vai mēroga plānā, norādot visas pazemes 
komunikācijas, pāreju ordinātas un likšanas dziļumu. 

3.4.16. Projektējot kabeļu tīklus ir jāparedz nepieciešamie pasākumi kabeļu 
aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, ķīmisko un elektrisko koroziju: 

3.4.16.1. liekot zem sliežu ceļiem; 

3.4.16.2. visu kategoriju autoceļu un trotuāru šķērsošanas gadījumos; 
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3.4.16.3. pazemes būvju un citu kabeļu līniju šķērsojuma vietās; 

3.4.16.4. ūdens novadgrāvju, grāvju un strautu šķērsojumu vietās; 

3.4.16.5. uz/zem tiltiem un ceļu pārvadiem; 

3.4.16.6. augsta gruntsūdeņu līmeņa gadījumos. 

3.4.17. Var tikt paredzēti šādi kabeļu aizsardzības tipi: 

3.4.17.1. plastikāta (polietilēna un polivinilhlorīda) caurules; 

3.4.17.2. keramikas caurules; 

3.4.17.3. dzelzsbetona caurules; 

3.4.17.4. dzelzsbetona teknes; 

3.4.17.5. citi ar Pasūtītāju saskaņoti paņēmieni. 

3.4.18. SCB līniju ķēdēm jābūt aizsargātām pret pārspriegumiem un zibeni. 

3.4.19. No jauna liekamajiem signālkabeļiem ar tilpumu līdz 10 dzīslām, jābūt ne 
mazāk kā vienai, līdz 20 dzīslām – ne mazāk kā divām un vairāk kā 20 dzīslām – 
ne mazāk kā trīs rezerves dzīslām. Visiem elektropievadiem pieslēdzamajiem 
kabeļiem ir jābūt 5 m garai rezervei. Vadu šķērsgriezuma elektriskais aprēķins 
SCB kabeļiem ir jāveic pēc pieļaujamā sprieguma krituma.  

3.4.20. Ciparu topogrāfiskā uzmērīšana jāveic tranšeju rakšanas un kanalizācijas 
izbūves darbiem ceļu posmos (mērogā 1:1000) un stacijās (mērogā 1:500). 
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem, šai uzmērīšanai, tāpat kā trases projektam 
jābūt saskaņotai ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar visām trešajām 
saistītām personām. 

 
3.5.  Lauka iekārtu pamatnes 

3.5.1. Luksoforu metāla mastu, releju skapju, ceļu kastu uzstādīšanai ir jāizmanto 
speciālas tipveida dzelzsbetona vai metāla pamatnes. Pamatņu tips ir jāizvēlas, 
ņemot vērā vietējos apstākļus (grunts īpatnības, vēja slodzes u.t.t.). 

3.5.2. Pundurluksoforu galviņas, ceļu kastu var uzstādīt gan uz dzelzsbetona, gan 
metāla pamatnēm. 

3.5.3. Releju skapji ir jāuzstāda uz tipveida dzelzsbetona vai metāla pamatnēm. 

3.5.4. Gruntī uzstādāmo metāla pamatņu virsmām jābūt pretkorozijas pārklājumam. 

3.5.5. Aizliegts izmantot pamatnes ar plaisām, betona atšķēlumiem un atkailinātu 
armatūru. 
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4. Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra 
 

4.1. Zemējuma prasības :  
4.1.1.  Zemējuma kontūru ierīkošana ar pretestību ne vairāk kā 4 Ω telekomunikāciju 

sistēmām; 
4.1.2. Nodrošināt zemējuma sadali ēkā ar izolētajiem vadiem ar šķērsgriezumu ne 

mazāk kā  100 mm2 (virs 15 m garumā); 
4.1.3. Nodrošināt zemējuma sadali telekomunikāciju telpā ar izolētajiem vadiem ar 

šķērsgriezumu ne mazāk kā  25 mm2 (ja vadu garums ir līdz 10 m); 
4.1.4. Nodrošināt projekta izstrādāšana ievērojot būvniecības un montāžas daļu; 
4.1.5. Saskaņot zemējuma projektu ar iesaistītajām organizācijām. 

 
4.2. Elektrobarošanas tehniskās prasības sakaru telpā:  

4.2.1. Paredzēt aizsardzību no pārspriegumiem pēc elektrobarošanas (3 pakāpes); 
4.2.2. 3 fāžu fīderu ievades paneļa ar fāžu parametru kontroli telekomunikāciju 

sistēmām 6 kW kopjaudā, ar slodžu sadalījuma paneli videonovērošanas, datu 
pārraides un citam  sistēmām, datu pārraides sistēmas un pārrunu ieraksta 
sistēmas uzstādīšana;  

4.2.3. Elektrobarošanas sadales skapī jābūt ne mazāk kā 24 automātisko drošinātāju 
vietas. 

4.2.4. Izstrādāt elektrobarošanas modernizācijas projektu;  
4.2.5. Darbs no -5oC līdz +45oC temperatūras diapazonā; 
4.2.6. Darbs līdz 90% mitruma apstākļos;  
4.2.7. Parametru programmēšana; 
4.2.8. MTBF nostrāde uz atteici – 2 gadi;   
4.2.9. Putekļaizsardzība; 
4.2.10. Darbs paaugstinātās vibrācijas apstākļos. 

 
 

4.3. Kabeļkanalizācija un kabeļtīkli 
Kabeļkanalizācija 
 

4.3.1. Kabeļkanalizācija jāievada elektronisko iekārtu balsta konstrukciju pamatos, tā 
lai var instalēt sakaru un elektroapgādes kabeļus uz balsta konstrukcijas 
izvietotajām iekārtām. Balsta konstrukciju un pamata konstrukcijas savstarpēji 
jāsaskaņo ar pasūtītāju projektēšanas laikā. 

 
4.3.2. Kabeļkanalizācijas būvniecības laikā jābūt izpildītas sekojošās prasības:  

4.3.2.1.Zem pasažieru platformas seguma 1 tipa aku (PEH vai ekvivalents) 
uzstādīšana (slodze ne mazāk kā 12 t uz akas sieniņu un ne mazāk kā 12 
t uz vāku sānslodzes gadījumā); 

4.3.2.2.400 mm aku (800mm dziļums) uzstādīšana blakus balsta (slodze ne 
mazāk kā 4t uz akas sieniņu un ne mazāk kā 4 t uz vāku sānslodzes 
gadījumā); 

4.3.2.3.Aku lūkām jābūt divkāršām, no čuguna vai tērauda materiāla, un 
aprīkotām ar slēdžiem un speciālām atslēgām, ar signalizāciju; 

4.3.2.4.Attālumam starp blakus kabeļu akām drīkst būt ne vairāk kā 100 m (50-
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100m); 

4.3.2.5.Kabeļkanalizācijas caurulēm 2x110mm jābūt no plastmasas ar iekšējo 
diametru ne mazāk kā 94 mm un sieniņu biezumu ne mazāk kā 8 mm. 
Visiem cauruļu savienojumiem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, ar gludu 
iekšējo daļu un paredzēt izliekumu 90 °; 

4.3.2.6.Caurules ieguldīšanas dziļumam jābūt mazāk kā 0,8 m no grunts 
virsmas līdz caurules augšdaļai; 

4.3.2.7.Attālumam starp ārējo sliedi un akas vai caurules sienu jābūt mazāk kā 
1,2m; 

4.3.2.8.Cauruļu ieguldīšanas dziļumam zem dzelzceļiem nevajag būt mazāk kā 
1,2 m no sliedes pēdas; 

4.3.2.9.Cauruļu ievadi akās jābūt ūdensnecaurlaidīgi; 
4.3.2.10. Akas dibenu jāizdara no betona ar speciālo ūdens drenāžu, kas 

tek akā; 
4.3.2.11. Nepieciešamos gadījumos nodrošināt kabeļkanalizācijas drenāžu 

no gruntsūdeņiem. 
 

Kabeļtīkli 
4.3.3. Kabeļtīklu būvniecības laikā, jābūt izpildītas sekojošās prasības: 

4.3.3.1.Izpildīt esoša optisko kabeļu atzarojumu saskaņā ar darbu apjomu 
izmantojot  vienmodu optisko kabeli, ar gēļpildvielām, ar diviem 
apvalkiem, bez metāla; 

4.3.3.2.Optiskais kabelis ielikt jaunā kabeļkanalizācijā; 
4.3.3.3.Stacijā, sakaru skapī uzstādīt optisko paneli ar adapteriem SC un 

pigteiliem (48 gab.); 
4.3.3.4.Stacijā, esoša optiskā kamerā uzstādīt un metināt optisko uzmavu 

atzarojumu izpildīšanai no esošā optiska kabeļa.    
 

4.3.4. Optisko kabeļu konstrukcija (5.1.attēls) 
5.1.attēls 

 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 

4.3.5. Optiskās šķiedras kabeļu galvenās prasības: 
4.3.5.1.Viļņu darbības garumi: 1310nm un 1550nm. 
4.3.5.2.Temperatūras diapazons : -400C – +70 0C. 

 

Polietilēna apvalks 1,2 mm (gruntī) 
Polietilēna apvalks 0,8-1,0 

  
hidrofoba piepildītājs kabelī  

hidrofoba piepildītājs 
 Caurule D=2,6mm (loose tube) 4gab. 

Vienmodu optiskās 
šķiedras (12 gab.) 

Pastiprināts 
centrālais stienis 

Viegla polietilēna apvalks  
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4.3.6. Mehāniskie raksturojumi: 

4.3.6.1.Maksimālais cauruļu kabeļa savilkšanas spēks – ne mazāk kā 3500 N 
gruntī; 

4.3.6.2.Minimālais līkuma rādiuss darba laikā - 220 mm. 

4.3.7. Vienmodu optiskās šķiedras tipveida raksturojumi: 

4.3.7.1.šķiedras tips – Single Mode (ITU-T G.652D) 

4.3.7.2.modu lauka diametrs (1310 nm) – 9.3 ± 0.5 mkm; 
4.3.7.3.vājinājuma koeficients: viļņa garums 1310 nm –  ne vairāk 0,36 dB/km,              

1550 nm – ne vairāk 0,22 dB/km; 

4.3.7.4.Hromatiskā dispersija (1550 nm) ≤17-18 ps /nm.km 

4.3.7.5.Kabeļa  svars gruntī - 180-500kg/km 

4.3.7.6.Kabeļa marķējums (firma, tips, tilpums) un garuma marķējums kabeļa 
apvalkā. 

 
„Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra” – tabula Nr.3,  
PIELIKUMI A daļa 

5. Lokālo datu pārraides tīklu  ierīkošana staciju ēkās 
5.1. Pieslēguma punktu ierīkošanai jāizmanto vienotas strukturētas kabeļu sistēmas 

izveides principi. Pieslēgumu izveidei jābūt atbilstošai Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem standartiem. Lokālā 
tīkla izveidošanai ir jāizmanto vienota strukturēta kabeļu sistēma (SKS), kura 
atbilst CAT5E, ISO/IEC 11801 klases D standartu prasībām. 

5.2. Kabeļu tīkla izveidei ir jāizmanto 5e kategorijas 4 pāru neekranētu vītā pāra 
kabelis (4x2xAWG24 UTP Cat5e) ar frekvenču joslas platumu līdz 250 MHz, 
kas atbilst E klases parametriem pēc ISO/IEC 11801-2, 5 kategorijas 
kontaktligzdas, kas atbilst RJ45 tipam. 

5.3. Kabeļu izvietojumam RJ45 ligzdā jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-
B.2 prasībām un to krosēšana ir jāizpildīta pēc T568B shēmas. 

5.4. Pieslēguma vietas montāžai un marķēšanai jāatbilst ANSI/TIA/EIA-570-B 
standartam.  

5.5. Katrai darba vietai paredzēt 2 (A un B) RJ-45 rozetes. Divas  darba vietas 
4x230V 

5.6. Kabeļu trases tiek veidotas, nepieciešamības gadījumā izmantojot kabeļu 
kanālus, nodrošinot kanālu ietilpības 20% rezervi pēc visu projektēto kabeļu 
instalācijas. 

5.7. Lokālais tīkls koncentrējams komutācijas skapī kopējā aparatūras statnē, veicot 
A un B rozešu komutāciju savienotājpaneļos ar CAT5e RJ-45 ligzdām. Sadales 
paneļu rozešu skaits- 24. 

5.8. Pēc tīkla uzstādīšanas, jāveic katras pieslēguma vietas pārbaude ar sertificētu 
testeri un jāiesniedz mērījumu rezultāti Pasūtītāja atbildīgajai personai.  
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5.8.1. Mērījumi jāveic atbilstoši ISO/IEC 11801 standartam un mērījumu rezultātu 

protokolos jāuzrāda sekojoši parametri : 
5.8.1.1.Wire map 
5.8.1.2.Resistance 
5.8.1.3.Link length 
5.8.1.4.Insertion loss 
5.8.1.5.Return loss 
5.8.1.6.Near end crosstalk (NEXT) 
5.8.1.7.Power sum near end crosstalk (PSNEXT) 
5.8.1.8.Equal level far end crosstalk (ELFEXT) 
5.8.1.9.Power sum equal level far end crosstalk (PSELFEXT) 
5.8.1.10. Attenuation to crosstalk ratio (ACR) 
5.8.1.11. Power sum attenuation to crosstalk ratio (PS ACR) 
5.8.1.12. Delay Skew 
5.8.1.13. Impedance 
5.8.1.14. DC loop resistance 

5.8.2. Savienojošo kabeļu montāžai izmantot kabeļu trepes. 
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6. Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācija 
6.1.1. Stacijas ēku aprīkot atbilstoši Latvijas valsts spēkā esošo normatīvu aktu 

(LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tikli”, 
LV ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, LVS 
CEN/TS EN54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas 
sistēmas -.daļa: Instrukcijas plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai 
ekspluatācijā, izmantošanai un tehniskai apkopei”) prasībām. 
 

6.1.2. Stacijas ēku aprīkot ar apsardzes signalizācijas sistēmu. Sistēmā jāizmanto 
modernus, kvalitatīvus un drošus dažādu tipu signalizācijas detektorus ar 
atšķirīgiem darbības principiem. 

 
6.1.3. Kontroliekārtai jābūt uz 8 rajoniem ar paplašināšanas iespējām līdz 16 zonām. 

Kontroliekārtu jāuzstāda  objekta sakaru telpā kas aprīkota ar kustības 
detektoru. 
 

6.1.4. Signalizācijas vadības pulti jāizvieto apsargājamā zonā, pēc iespējas tuvāk 
durvīm, ko personāls izmanto ienākšanai slēgtā objektā un iziešanai, to 
slēdzot.  Ja nav iespējams izvietot apsargājamā zonā, tad vadības pulti 
jāuzstāda noslēdzama kastītē aprīkotā ar sabotāžas slēdzi.   
 

6.1.5. Tehniskās  apsardzes signalizācija  jānodrošina šādās telpās un jāaprīko ar 
kustības detektoriem, ar papildus akustiskiem (stikla plīšanas) detektoriem 
(telpas, kurās ir logi), durvis jāaprīko ar magnētiskiem kontaktiem:  

6.1.5.1.Uzgaidāmā zāle 
6.1.5.2.Biļešu tirdzniecības telpas  
6.1.5.3.Sakaru telpa stacijā vai atsevišķi stāvoša būvē 
6.1.5.4.Personāla dienesta un sadzīves tehniskā nodrošinājuma telpas 

 
„Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācijas ierīkošanas darbu 
apjomi” - tabula Nr.4, PIELIKUMI A daļa. 
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1. Pasažieru platformu, infrastruktūras elementu, stacijas ēku 
rekonstrukcija  un teritorijas labiekārtošana 

1.1. Kopējās prasības pasažieru platformu un  piekļuves infrastruktūras 
projektēšanai un būvniecībai 

1.1.1. Visas pasažieru platformas un gājēju pārejas ir jāprojektē un jābūvē atbilstoši 
LVS 448 „Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru platformas un gājēju pārejas 
dzelzceļa līnijās ar 1520 mm platumu”. 

1.1.2. Esošo pasažieru platformu situācija stacijās un  jauno pasažieru platformu 
projektēšanā jāņem vērā salu un malu pasažieru platformu izvietojuma  shēmas 
„Staciju plāni un peronu izvietojuma shēmas” – Staciju un pieturas punktu plāni 
(esošo un plānoto pasažieru platformu novietojums)- pielikums Nr.2  

1.1.3. Nepieciešams demontēt esošās (salu un malu) pasažieru platformas.  Pasažieru 
platformu demontāžas grafiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu operatīvus 
sliežu ceļu profilakses veikšanas darbus. 

1.1.4. Visas pasažieru platformas jāprojektē 550 mm augstumā no sliežu galviņas 
augstuma atzīmes, katras pasažieru platformas garums ir 162 m.  

1.1.5. Būvniecības laikā stacijās un pieturas punktos jānodrošina nepārtraukta 
pasažieru iekāpšana un izkāpšana abos virzienos uz pasažieru platformas, 
izbūvējot pagaidu pasažieru platformas, kas nav īsākas par 120 m un ir nodrošināta 
pieeja pasažieriem ar kustību traucējumiem. Nav atļauta pagaidu pasažieru 
platformu izmantošana bez Inženiera un Pasūtītāja komisijas akcepta. Uzņēmējam 
jāinformē Inženieris un Pasūtītājs par plānoto izpildīto Darbu pieņemšanu vismaz 
piecas darba dienas iepriekš. 

1.1.6. Pasažieru platformu pamatnes ierīkošanas dziļumu jāprojektē, pamatojoties uz 
vietas iegūtiem inženierģeoloģiskās izpētes datiem. 

1.1.7. Jebkura veida komunikāciju kanalizācija projektējama un izbūvējama pasažieru 
platformu konstrukcijā.  

1.1.8. Pasažieru platformu konstrukcijām jānodrošina: 
1.1.8.1. novadīt ūdeni no pasažieru platformu virsmas, saskaņā ar LVS 448 

prasībām; 
1.1.8.2. ērtu apsaimniekošanu, notīrot no sniega, ledus un atkritumiem; 
1.1.8.3. ieguldīt inženierkomunikācijas pasažieru platformu konstrukciju 

gabarītos; 
1.1.8.4. paredzēt slēgtu pasažieru platformas sānu konstrukciju, lai izvairītos no 

atkritumu uzkrāšanās zem pasažieru platformas konstrukcijas; 
1.1.9. Uz pasažieru platformām jānodrošina aprīkojums: 
1.1.9.1. soli pasažieriem (vietās, kur tas tehniski iespējams); 
1.1.9.2. atkritumu urnas (stacionāras); 
1.1.9.3. pasažieru nojumes  ar iebūvētiem soliem, vietās, kur tas tehniski 

iespējams. Nojumēs paredzēt  solus sēdēšanai un vietas atkritumu urnām. 
Nojumes sānu daļās un aizmugurē - stiklotas sienas. (1.1.attēls); 
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1.1.attēls 

Principiālā shēma nojumēm uz pasažieru malu platformām 

 
 

1.1.10.  apgaismojums; 
1.1.11. vizuālās informēšanas elementus (staciju nosaukumu informatīvās 

plāksnes, norādes zīmes, vilcienu kustības sarakstu), pasažieru apziņošanas un 
videonovērošanas iekārtu nesošās konstrukcijas un to pamatus.  

1.1.12. Visus pasažieru platformas virszemes konstruktīvos elementus 
(norobežojošās margas, pasažieru nojumes, gājēju „labirintus” u.c.) ieteicams 
izgatavot no stikla šķiedras kompozītmateriāliem, tādā veidā izvairoties no 
konstrukciju sazemēšanas. Konstrukciju sazemēšanas prasības iekļautas 2.10. 
punktā „Zemējums.”  
 

1.1.13. Pasažieru platformu un to aprīkojumu projektēšanā jāievēro LVS-282, 
LVS-448 un citi saistošie Latvijas valsts standarti un būvnormatīvi, un jāņem 
vērā pasažieru plūsma dienā un maksimālais pasažieru apgrozījums, kas tiek 
sasniegts maksimumstundās katrā stacijā, lai  nodrošinātu drošu pasažieru 
pārvietošanos un piekļuvi (pieeju/noeju) pasažieru platformām. Dati par 
pasažieru plūsmas prognozi tiks izsniegti projektēšanas laikā. 

 
1.1.14. Pasažieru platformām jāizmanto dzelzsbetona vai stikla šķiedras 

kompozīta konstrukcijas, ievērojot, ka pasažieru platformu plānotais 
ekspluatācijas laiks līdz kapitālajam remontam ne mazāks par 20 gadiem šādos 
ārējas vides un ekspluatācijas apstākļos: 

1.1.14.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.1.14.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.1.14.3. klaidstrāvu iedarbības līdzstrāvas kontakttīklā tuvumā; 
1.1.14.4. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē. 

5 
 



 
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 

_____________________________________________________________________________________________ 
1.1.15. Jāparedz, ka pasažieru platformu tīrīšanu veiks, izmantojot mehanizētos 

mazgabarīta pārvietojamo tīrīšanas tehniku, nodrošinot to piekļuves iespējas 
(platformu aprīkojuma pieļaujamos gabarītus) un platformu virsmu nestspēju. 

1.1.16. Visiem pasažieru apkalpošanas infrastruktūras objektiem jānodrošina 
vides pieejamība un drošība cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām (ierobežotām 
pārvietošanās spējām).  

1.1.17. Pasažieru platformu konstruktīvajiem risinājumiem un to būvniecības 
tehnoloģijai jānodrošina esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu, kurus nav 
paredzēts demontēt saskaņā ar Tehnisko projektu, saglabāšana objekta 
būvniecības un ekspluatācijas laikā. 

1.1.18. Pasažieru platformu būvniecības laikā ir jānodrošina piekļuve kabeļu 
izvilkšanai pa izbūvēto kanalizāciju, tā, lai netraucētu būvniecības procesu un 
nepasliktinātu veikto darbu kvalitāti, savstarpēji saskaņojot izpildāmo darbu 
grafiku. 
 

1.2. Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju pasažieru platformas  
 

1.2.1. Saliekamas konstrukcijas no atsevišķiem dzelzsbetona blokiem jāizbūvē 
stacijās: Asari, Bulduri, Babīte, Cukurfabrika, Dubulti, Dzintari, Imanta, 
Melluži, Jelgava, Olaine,  Pumpuri, Sloka, Vaivari 

1.2.2. Tehniskajā projektā jāaprēķina un jānorāda konstruktīvo elementu (bloku) 
stiegrojuma shēma un betona aizsargslāņa biezums.  

1.2.3. Pasažieru platformas seguma virsmai bīstamajā zonā jābūt raupjai ar reljefainu 
virsmu un ar apaļiem izvirzītiem elementiem, tā nedrīkst būt slīdena.  
  

1.2.4. Projektējot un izbūvējot pasažieru platformas no saliekamajiem dzelzsbetona 
blokiem, jāņem vērā ārējas vides klimatiskie apstākļi, kā arī faktors, ka gada 
aukstajos mēnešos platformas tiek apstrādātas ar ķīmiski agresīvām vielām. 
Pasažieru platformas betonam jāatbilst LVS EN 206 – 1. Betona apkārtējās vides 
XD3 un XF4 klase .  

1.2.5. Dzelzsbetona konstrukciju pasažieru platformas virsmas segums - betona 
bruģakmens, kurš nodrošina pasažieru platformas ekspluatāciju līdz kapitālajam 
remontam ne mazāk par 20 gadiem šādos ārējas vides un ekspluatācijas 
apstākļos: 

1.2.5.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.2.5.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.2.5.3. klaidstrāvu iedarbības līdzstrāvas kontakttīklā tuvumā; 
1.2.5.4. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē. 
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1.3. Stikla šķiedras kompozīta konstrukciju pasažieru platformas 
  

1.3.1. Saliekamas konstrukcijas no stikla šķiedras kompozītmateriāla jāizbūvē stacijās 
Majori, Lielupe, Zolitūde 

1.3.2. Pasažieru platformas jāieprojektē kā saliekamas konstrukcijas no stikla šķiedras 
kompozītmateriāla, kas ražots pēc pultrūzijas metodes, saskaņā ar  LVS EN 
13706. 

1.3.3.  Projektējamais pasažieru platformas segums – vienlaidu klājs no stikla 
šķiedras kompozītmateriāla ar pretslīdošo pārklājumu korundā bāzē. Platformas 
seguma virsmai bīstamajā zonā jābūt raupjai ar pretslīdošo korunda pārklājumu 
un reljefainu virsmu, tā nedrīkst būt slīdena.  

1.3.4. Tehniskajā projektā jānorāda visas stikla šķiedras kompozīta materiāla 
konstrukciju izvietojuma shēmas, elementu šķērsgriezumi, stikla šķiedru 
kompozīta materiāla markas, tērauda markas un tehniskās specifikācijas. 

1.4. Infrastruktūras elementi. 
1.4.1. Jāizbūvē tādi  infrastruktūras elementi, kas nodrošina drošu pasažieru kustību 

un visu grupu pasažieru piekļuvi pasažieru platformām un neapdraud drošu 
vilcienu kustību. (1.2., 1.3., 1.4.attēli) 

1.4.2. Projektā jāparedz noejas/uzejas uz platformām – pandusus ar slīpumu 1:27  
abām pasažieru platformām katrā galā; divlīmeņu drošības margas pieejas 
pandusiem  un platformām.  

1.4.3. Gājēju pārejas jāprojektē ar dzelzsbetona plātņu segumu, nodrošinot   to 
ekspluatāciju līdz kapitālajam remontam ne mazāk par 20 gadiem šādos ārējas 
vides un ekspluatācijas apstākļos: 

1.4.3.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.4.3.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.4.3.3. klaidstrāvu iedarbības līdzstrāvas kontakttīklā tuvumā; 
1.4.3.4. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē. 
1.4.4.  Izbūvētās gājēju pārejas jāaprīko ar drošības „labirintiem”).  
1.4.5. Pieejamības nodrošināšanai nepieciešams izbūvēt vairākus gājēju celiņus no 

platformām, kas savieno ar gājēju infrastruktūru apkārtnē, dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas robežās.  
Dzelzsbetona gājēju pārejas konstruktīvā shēma – pielikums Nr.4 
PIELIKUMI  B daļa. 
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Piekļuves infrastruktūras, norobežojošo margu un gājēju drošības 
labirintu izvietojuma principiālā shēmas 

1.2.attēls 

  
 

1.3.attēls 
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1.4.attēls 

 

1.5. Informatīvo zīmju noformējums un  izvietošana 
 
1.5.1. Staciju nosaukumiem  jābūt izvietotiem pie stacijas ēkas ārpusē un 

jābūt redzamiem dienā un diennakts tumšajā laikā. Staciju nosaukumi 
rakstāmi Times Sans Serifl šriftā. Staciju nosaukumi rakstāmi melnā krāsā uz 
balta fona/planšetes. Izmēri katrai stacijai piemērojami atsevišķi un atkarībā 
no uzraksta garuma. Ir iespējami izņēmumi, kad stacijas nosaukumu var 
izveidot no telpiskiem burtiem. (1.5.attēls) 

1.5.2. Logotips pie stacijas ēkas: Logotipu lieto piesaistītu stacijas 
nosaukumam, kas ir izvietots uz atsevišķas planšetes vai arī attiecīgajā 
gadījumā tikai telpiski bez planšetes, pielāgojoties stacijas nosaukumam. 
Logotipu izgaismo kopā ar stacijas nosaukumu. Krāsu kods:  Pantonis 201 
EC (C7 M100 Y73 K36), Melns. (1.5.attēls) 
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1.5.attēls 
Stacijas nosaukums un logotips pie stacijas ēkas 

 

1.5.3. Stacijas nosaukumu zīme izvietojama pie  pasažieru malu platformām zaļajā 
zonā platformas sākumā, vidū un beigās, izmantojot atsevišķus stiprinājumus. 
Zīmju atrašanās vietas saskaņojamas ar pasūtītāju katrā stacijā atsevišķi 
projektēšanas laikā.  (1.6.attēls). 

1.5.4. Stacijas nosaukuma zīmei   jābūt redzamai dienā un dienas tumšajā laikā. 
Stacijas nosaukuma zīmei jābūt ērti saskatāmai caur vilciena logu gan sēdošam 
gan stāvošam vilciena pasažierim.  

 

1.6.attēls 

Stacijas nosaukuma zīme  
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1.7.attēls 

Virziena norāde pieejas vietām personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām 

 
 

1.5.5. Pie apgaismes stabiem ar skavām jāpiestiprina informatīvā zīme ar virziena 
norādi, kas norāda vietu, kur ir nodrošināta pieeja personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām. Zīme, kura atbilst starptautiskajam apzīmējumam 
“Paredzēts invalīdiem” saskaņā ar ISO 7000:2004 standarta simbolu 0100 un ar 
kuru apzīmē vietas, kas pieejamas personām ratiņkrēslā. Izvietošana uz 
apgaismes stabiem.  Krāsu kods:  Fons: Pantonis 274 EC (C100 M100 Y0 K38), 
Simbols: Balts, atstarojošs. (1.7.attēls) 

1.5.6. Vilcienu kustības saraksts jāizvieto  uz nojumes sienas  un stacijas ēkā 
pasažieriem pieejamā un redzamā vietā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju projektēšanas 
laikā. 

1.5.7. Visas informatīvās  zīmes jāizgatavo un jāizvieto saskaņā ar MK 03.08.2010. 
noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” prasībām. 

1.6. Elektronisko iekārtu balsta konstrukcijas uz pasažieru platformām 
1.6.1. Konstrukcijas ir paredzētas elektronisko iekārtu - pasažieru apziņošanas 

displeju, skaļruņu, pulksteņu un videonovērošanas kameru izvietošanai.  
1.6.2. Elektronisko iekārtu konstrukcijas pamatu atrašanās (izvietošanas) vieta – 

orientējoši līdz 75 m no zīmes „1.vagona apstāšanās vieta”. Precīza konstrukciju 
pamatu atrašanās vieta jāsaskaņo ar pasūtītāju projektēšanas laikā. 
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1.6.3. Uzņēmējs projektē, izgatavo un uzstāda iekārtu balsta konstrukcijas, nodrošinot 

šādas prasības:  
1.6.3.1. balsta  konstrukcijas izgatavo no metāla vai kompozīta materiāla. Ja 

balsta konstrukcijas ir izgatavotas no metāla, tās jāzemē atbilstoši 
elektrificētā dzelzceļa iekārtu zemēšanas noteikumiem;  

1.6.3.2. balsta konstrukcijām var izmantot atšķirīgus  tehniskos risinājumus uz 
pasažieru malu platformām un uz pasažieru salu platformām, izvēloties 
iespējami vienādus risinājumus visās stacijās. 

1.7. Esošo stacijas ēku rekonstrukcija 
1.7.1. Nepieciešama uzgaidāmās telpas, biļešu tirdzniecības telpas,  sakaru telpas un 

sanitārā mezgla pasažieru un darbinieku vajadzībām pārplānošana un šo telpu 
vienkāršota rekonstrukcija. Stacijas ēku telpu plāns – pielikums Nr.3 
PIELIKUMI B daļa. 

1.7.2. Stacijas ēkās, kurās nav iespējams izveidot sakaru telpas, tās izbūvēt atsevišķās 
esošajās ēkas - bagāžu telpās vai atsevišķi stāvošās konteinertipa būvēs. 

1.7.3. Tehniskajā projektā sakaru telpā jāparedz vieta statnēm (saskaņā ar Darbu 
apjomu tabulu Nr.3.1.-3.2. „Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra”)  
elektronisko sistēmu aparatūrai un elektrobarošanas aparatūrai.  

1.7.4. Ēkai jābūt nodrošinātai ar šādām komunikācijām, kā arī jānodrošina to 
ieeju/izeju savienošana ar ēkas ārējiem tīkliem un iekārtām.: 

1.7.4.1. jaunu elektroinstalāciju  U=400V/230V; 
1.7.4.2. apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu; 
1.7.4.3. aukstā un karstā ūdens apgādes tīklu; 
1.7.4.4. ūdens kanalizācijas tīklu; 
1.7.4.5. iezemēšanu un zibens aizsardzību; 
1.7.4.6. uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmām 
1.7.4.7. lokālo datu pārraides tīklu izmantojot virsapmetuma kabeļu kanālus, 

atbilstoši 6.punktā izvirzītajām prasībām. 
1.7.5. Konkrēto telpu aprīkošanu ar pieslēgumiem komunikācijām un  kabeļu izvadu 
daudzumu un izvietojumu stacijas darba telpās un uzgaidāmā zālē jāsaskaņo ar 
Pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes laikā. 

 
1.7.6. Ēkā jāierīko nepieciešamie iekšējie ūdens apgādes un ūdens kanalizācijas tīkli 

un iekārtas, kā arī jānodrošina to ieeju/izeju savienošana ar ēkas ārējiem tīkliem 
un iekārtām.          

1.7.7. Stacijas ēkām jāveic jumta seguma vienkāršotā rekonstrukcija un jāsakārto 
lietus ūdens novadīšanas sistēma ar izvadu kopējā notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmā. 

1.7.8. Būvprojekta izstrādē jāņem vērā stacijas ēku kultūras pieminekļa statuss un 
jāveic normatīvajos aktos paredzētie saskaņojumi šādās stacijās:  

BULDURI – vietējas nozīmes Nr.5334; 
LIELUPE – vietējas nozīmes Nr.5337; 
VAIVARI – vietējas nozīmes Nr.5348; 
PUMPURI – valsts nozīmes Nr.5339; 
ASARI – valsts nozīmes Nr.5332 
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1.8. Stacijas ēkas būvniecība pieturas punktā „Imanta” 
1.8.1. Uzņēmējam jāuzprojektē un jāuzbūvē pieturas punktā  „Imanta” stacijas ēka - 

vienstāvu stacijas ēka , paredzot šādas telpas: 

- Uzgaidāmā zāle; 
- Biļešu tirdzniecības telpa; 
- Sakaru telpa;  
- Sanitārais mezgls pasažieru un darbinieku vajadzībām; 
- Personāla dienesta un sadzīves tehniskā nodrošinājuma telpas. 
-  

1.8.2. Jānodrošina tāda papildu grunšu izpēte, kāda nepieciešama, lai precizētu ēkas 
pamatņu un pamatu konstruktīvos risinājumus to atrašanās vietās.   

Stacijas ēka nedrīkst būt izvietota ārpus dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām. 

1.8.3. Tehniskie rādītāji: 

- Aptuvenā telpu kopplatība – 100,0 m2; 
- Aptuvenais būvtilpums – 400,0 m3; 
- ēkai jāatbilst VI izmantošanas veida būvei – dzelzceļa infrastruktūras ēkas, 

saskaņā ar LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība” 
1) ēkas ugunsnoturības pakāpe – U2. 

1.8.4. Ēkai jābūt nodrošinātai ar : 

- elektroinstalācijām , U=400V/230V; 
- apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu; 
- ventilācijas sistēmu; 
- gaisa kondicionēšanas sistēmu; 
- elektroapkures sistēmu; 
- aukstā un karstā ūdens apgādes tīklu; 
- ūdens kanalizācijas tīklu; 
- iezemēšanu un zibens aizsardzību; 
- uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmu; 

 

1.8.5. Sanitārā mezgla projektēšanā pasažieru vajadzībām jāņem vērā esošā pasažieru 
plūsma dienā.  

1.8.6. Ēku arhitektūrai jābūt izpildītai vienotā stilā un iespēju robežās jāiekļaujas 
teritorijas kopainā. Ēku ārējās apdares risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju un 
atbildīgajām institūcijām normatīvo aktu noteiktā kārtībā.    
 

1.8.7. Ēkā jānodrošina visu telpu elektroapgāde, apgaismojums, apkure, 
siltumizolācija, gaisa kondicionēšana un ventilācija. Projektā jāietver esošās un 
plānotās energoefektivitātes aprēķins un jāizdod ēkas pagaidu energosertifikāts. 
Telpās ar paaugstinātu trokšņu līmeni, nodrošināt skaņu izolāciju.  

 
1.8.8. Ēkai jābūt savienotai ar elektroapgādes sistēmu un aprīkotai ar ārējo un iekšējo 
apgaismojumu. Ēkas iekšējās elektroietaises jāizveido pēc to tehnoloģiskās nozīmes, 
kuru izvēle tiks noteikta Tehniskā projekta izstrādes laikā.    
1.8.9. Ēkā jāierīko lokālais datu pārraides tīkls, izmantojot iebūvējamos kabeļkanālus, 
atbilstoši 5.punktā izvirzītajām prasībām. 
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1.8.10. Tehniskajā projektā sakaru telpā jāparedz vieta statnēm (saskaņā ar Darbu 
apjomu tabulu Nr.3.1.-3.2. „Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra”) 
elektronisko sistēmu aparatūrai un elektrobarošanas aparatūrai.  
 
1.8.11. Konkrēto telpu aprīkošanu ar pieslēgumiem komunikācijām un  kabeļu izvadu 
daudzumu un izvietojumu stacijas darba telpās un uzgaidāmā zālē  konkrētais 
daudzums jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā. 
1.8.12. Ēkā jāierīko nepieciešamie ūdens apgādes un ūdens kanalizācijas tīkli un 
iekārtas, kā arī jānodrošina to ieeju/izeju savienošana ar ēkas ārējiem tīkliem un 
iekārtām.          
1.8.13. Jāveic ēkas pilna iekšējā apdare (sienu krāsošana klusinātos toņos, griestu 
apdare, 1.stāvā jābūt akmens masas flīžu grīdas segumam, sienu un grīdu flīzēšana 
sanitārajos mezglos un sadzīves telpās, slēdžu, rozešu montāža u.c. iekšējās apdares 
darbi). Uzņēmējam telpu iekšējā apdare jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
1.8.14. Visām telpām jābūt aprīkotām ar slēdzamām durvīm.  

1.8. Teritorijas labiekārtošana 
1.8.1. Uzņēmējam jānodrošina sliežu ceļu atdalīšana ar nožogojumu starp pasažieru 

platformām staciju teritorijas robežās.  Nožogojumu paredzēt ne zemāku kā 2 
metri pa nodalījuma joslu ar metālisku tīklojumu (stieples diametrs ne mazāk kā 
4,5mm.), saskaņā ar LVS 282 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva 
gabarīti”. Žoga posma garums nedrīkst pārsniegt 400 m. Attālumam starp žogu 
posmiem jābūt 60-100 mm. Žoga stabiņus iebetonēt dziļumā ne mazākā ka 0,5 
metri. 

1.8.2. Nožogojumā jāuzstāda vienviru 1000x2000mm slēdzamus gājēju vārtiņus un 
autotransportam iebraucamus divviru 5000x2000mm slēdzamus vārtus dienesta 
vajadzībām. Vārtu konstrukcijas un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju 
projektēšanas laikā.   

1.8.15. Laukumiem ap ēkām jābūt noklātiem ar bruģa vai asfalta klājumu. 
Bruģa vai asfalta segumam jānodrošina to ekspluatācija un funkcionalitāte šādos 
ārējas vides un ekspluatācijas apstākļos: 

1.8.15.1. gaisa temperatūras gada svārstības no – 35oC līdz + 40oC; 
1.8.15.2. vibrācijas no vilcienu kustības; 
1.8.15.3. kalpošana ķīmiski agresīvo piesārņojumu vidē (tīrīšana). 

 
1.8.3. Būvobjektos pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāveic teritorijas labiekārtošana: 

teritorijas apzaļumošanu, zālāja un stādījumu ierīkošanu, autotransporta 
stāvlaukumu ierīkošanu pie dienesta  ēkām, lietus ūdens novadīšanu, atkritumu 
konteineru novietņu ierīkošanu.  

1.8.4. Stacijas ēkās, kurās nav pieejams dzeramais ūdens un/vai kanalizācija, jāparedz 
pieslēgums pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem vai lokālai ūdens 
ieguves vietai.  Jāierīko normatīviem atbilstošas dzeramā ūdens sagatavošanas un  
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Darbi veicami dzelzceļa nodalījuma 
joslā. 
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2. Elektrotīkli 

2.1. Elektroapgādes iekārtu būvniecības vispārīgie nosacījumi 
 

2.1.1. Staciju elektroapgādes nodrošināšanai atbilstoši Normatīvo dokumentu 
prasībām nepieciešama augstsprieguma un zemsprieguma kabeļu tīklu izbūve: 

2.1.2. Nepieciešamības gadījumos pieprasīt no a/s „Sadales tīkls” tehniskos 
noteikumus par stacijas jaudas palielinājumu un realizēt tos; 
2.1.3. Ierīkot stacijās vai pieturpunktos pasažieru platformu, teritorijas laukumu, 
pārbrauktuves apgaismojumu;  
2.1.4. Nodrošināt stacijas ēku, informācijas tablo, pasažierautomātiku, sakaru un 
videonovērošanas sistēmu, apgaismojuma sistēmu u.c. patērētāju elektroapgādi; 
2.1.5. Nodrošināt gājēju pāreju apgaismošanu;  
2.1.6. Nodrošināt stacijās un pieturpunktos 0,4kV ievada un apgaismojuma 
sadalnes nomaiņu; 
2.1.7. Dzelzceļa staciju un pieturpunktu apgaismojuma iekārtu vadībai un darba 
režīmu kontrolei izmantot SCADA (supervisory control and data acquisition – 
iekārtu vadības, kontroles un datu pārraides sistēma); 
2.1.8. Elektroenerģijas norēķinu uzskaites ierīkošanu;  
2.1.9. Vietās, kur nepieciešama pārbūve atbilstoši pasažieru platformu 
pieejamības nosacījumu izpildei un/vai apgaismojuma sistēmu rekonstrukcijai, 
atbilstoši 2.12. apakšpunktā noteiktajam, pārbūvēt kontakttīklu (ņemot vērā tipveida 
KS-160-3 kontakttīkla ar neizolētiem slīpkonsolēm tehniskus risinājumus) un EGL 
līnijas saskaņā ar pasūtītāja prasībām; 
2.1.10.  Kontakttīkla piekares izolācijai pielietot polimēra tipa izolatorus 27kV 
spriegumam. Rekonstruējamajiem un jaunizbūvējamajiem kontakttīkla elementiem 
jābūt piemērotiem nākotnē paredzētajai maiņstrāvas elektrifikācijai ar 25 kV 
nominālo spriegumu. 
2.1.11. Kontakttīkla konstrukcijām un visām metāliskām daļām jābūt ar „karstā” 
cinka pārklājumu ne mazāk par 100 μm. 
2.1.12. Paredzēt TCAЭ vai  analoģiskā  tipa kontakttīkla balstu fundamentus ar 
enkurbultām. Uzstādīšanu veikt ar vibroieguldīšanu gruntī. 
2.1.13. Ieprojektēt CCA vai analoģiskā tipa dzelzsbetona kontakttīkla balstus.  
2.1.14. Darbu veikšanas laikā jānodrošina dzelzceļa signalizācijas, sakaru un 
elektroapgādes kabeļu saglabāšana. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā 
esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas 
normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss 
(LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem. 
  

„Esošās atļautās energoslodzes stacijās un pieturas punktos” – pielikums Nr.5 
PIELIKUMI B daļa. 

2.2.  Kopējās prasības ārējai elektroapgādei 
 

2.2.1. Elektroapgādes sistēma ir jāprojektē saskaņā ar nepieciešamo elektrisko slodzi 
un patērētāju elektroapgādes drošības kategoriju.  

2.2.2. Nepieciešamības gadījumos pieprasīt no a/s „Sadales tīkls” tehniskos 
noteikumus par stacijas jaudas palielinājumu un realizēt tos. Informatīvo un 
drošības sistēmu vajadzībām nodrošināt vismaz 3 kW pieejamību sakaru telpā. 
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2.2.3. Dzelzceļa transporta 0,23kV/0,4kV spēka un apgaismošanas iekārtu 

elektroapgādi realizēt no 50Hz (±1%) maiņstrāvas tīklā ar 230V/400V (+5; 
 −10%) spriegumu. Kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas 
ar 30% pārvadāmas jaudas rezervi. Projekta elektrotehniskā daļa jāveic, ņemot 
vērā iekārtu palaišanas režīmus.  

2.2.4. Visās vietās, kur ir iespējama pasažieru koncentrācija, esošās 6-10kV gaisvadu 
līnijas (EGL) ieguldīt gruntī. 

2.2.5. Sadales tīkliem jāparedz selektīvā strāvas aizsardzība ar automātslēdžiem pret 
pārslodzēm un īsslēgumiem. 

2.2.6. Dzelzceļa šķērsojuma vietas ar kabeļa līniju jāprecizē ar Pasūtītāju (Ceļu 
distances Rīgas reģiona tehnisko daļu un Signalizācijas un sakaru distances 
Rīgas reģionālo centru), sagatavojot šķērsojuma vietas izvēles aktu. Akts 
jāpievieno tehniskajam projektam. Šķērsojums jāveic ar caurduršanas metodi 
apvalkcaurulē, ievērojot tipveida projekta prasības. 

2.2.7. Apvalkcaurulēm jābūt HDPE, vai analoģiskā tipa. 
2.2.8. Krustojuma leņķim starp sliežu ceļa asi un kabeli jābūt 90°. 
2.2.9. Ielikšanas dziļumam no apvalkcaurules virsmas līdz sliedes pēdai jābūt ne 

mazākam kā 2,5m un 0,7 m līdz ūdens novadgrāvja dibenam. 
2.2.10. Apvalkcaurulei jābūt visa dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platumā.  

 

2.3. Prasības pasažieru platformu, pārbrauktuvju un teritorijas 
apgaismojuma ierīkošanai 

 
2.3.1. Apgaismojuma balstu nosacījumi 

 Pārbrauktuves apgaismošanai (p.p. Cukurfabrika) uzstādīt nepieciešamo skaitu 8 m 
augstus konusveida metāla cinkotus āra apgaismojuma balstus (atbilst LVS EN 40-2:) 
ar betona pamatiem.  
 Teritorijas, noejas/uzejas uz peroniem  un peronu apgaismošanai uzstādīt 
nepieciešamo skaitu 6,0 m augstus konusveida kompozītus āra apgaismojuma balstus 
(atbilst LVS EN 40-2) ar betona pamatiem. Uz vienu balstu var uzstādīt vienu vai 
divus gaismekļus (izmantot lielu „T” un „Г” veidu konsoli aizliegts, izņemot 
pārbrauktuvi). Katrā apgaismojuma balstā jāparedz automātslēdzis (lielums atkarīgs no 
projektā izvēlētā gaismekļa).  
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2.3.2. Durtiņu atveres 

Durtiņu atveres vai atveru pozīcijai jābūt tādai, kā parādīts 2.1.attēlā (atbilst LVS EN 
40-2). Izmērs c nedrīkst būt mazāks par 300 mm. Maksimālais izmērs nav noteikts. 
Optimāli, lai izmērs c būtu aptuveni 600 mm.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.attēls Durtiņu atvere 

Durtiņu atverēm jābūt gludām, bez asiem stūriem, sakusumiem vai atkarpēm, kas 
varētu radīt traumas. 
Metāla stabu durtiņu atveres stūra rādiusam N jābūt vismaz 20 mm vai pusei no 

durtiņu platuma b. Lielums a nav reglamentēts: 
- durtiņām jābūt izgatavotām no tāda paša materiāla, kā stabam. Durtiņām uz 

metāla balstiem ir jābūt tādai pat pretkorozijas aizsardzības pakāpei kā 
balstam.  

- durtiņas ir jānostiprina ar slēgmehānismu, lai nepieļautu nesankcionētu 
piekļuvi. 

 
2.3.3. Zemēšanas spailes 

Ja stabus iezemē ar zemēšanas spaili uz staba vai cokola, jāievēro šādas prasības: 
- zemēšanas spailei jābūt nerūsējošai; 
- spailei jābūt ar pietiekamām kontaktvirsmām zemētājvada piestiprināšanai; 
- spailei jābūt labi saskatāmai un pieejamai. 

Starp visām staba atklātajām metāla daļām (izņemot durtiņas) un zemēšanas spaili ir 
jābūt drošam elektriskam kontaktam. Ja spailes stiprinājumā ir skrūve, tās lielums 
nedrīkst būt mazāks par M8. Stiprināšanas daļai jābūt projektētai tā, lai novērstu 
jebkādu zemētājvada vai tā izolācijas bojājumu. Zemēšanas spailei vai tās tuvumā 
esošajam stabam vai atbalsta plātnei ir jābūt marķētiem ar labi saskatāmu un izturīgu 
simbolu. 
 
2.3.4. Pārējās prasības 
 
Elektroapgāde jānodrošina ar kabeļiem plastmasas caurulēs ar diametru ne mazāku par 
40 mm. Plastmasas caurulēm jābūt noturīgām pret temperatūras izmaiņām un grunts 
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agresīvo ietekmi un derīgam ekspluatācijā elektroiekārtās. Nepieciešamajos gadījumos 
paredzēt klemmju kastes uzstādīšanu blakus pirmajam (vai pēdējam) apgaismojuma 
balstam. 

 

 
Attālums (P) no balsta betona pamata augšējās malas līdz perona segumam (vai zemes virsmas)  
jābūt ne mazāk pār 10cm.  

2.2.attēls Dzelzsbetona pamata šķērsgriezums 
 

2.4.  Prasības apgaismojuma iekārtām un apgaismošanas nosacījumi 
 

2.4.1. Jāizvēlas gaismekļi ar paaugstinātu drošību pret vandālismu (plakans rūdīts 
aizsargstikls). 

2.4.2. Jāpielieto nepieciešamās jaudas (peronu apgaismojumam orientējoši 45-55W, 
bet pārbrauktuvei – 45-80W) LED tipa gaismekļi ar kopējo gaismas efektivitāti 
ne mazāku par 100 lm/w (Idarb≤400mA). 

2.4.3. Peronu un pārbrauktuves apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam kā 10 lux 
(ēkas teritorijas apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam kā peronam). 
Paredzēt apgaismojuma līmeņa intensitātes rezervi min 20% gaismekļu 
piesārņojumam. Apgaismošanas ietaises nedrīkst traucēt luksoforu signālu 
uztveršanu, apžilbināt mašīnistus un tehnoloģisko personālu. Apgaismošanas 
ietaišu apžilbināšanas rādītājs visās zonās nedrīkst pārsniegt koef. 800 . Darba 
apgaismojuma lielums pret minimālo nedrīkst pārsniegt 15:1.  

2.4.4. Apgaismojuma ierīcēs jāpielieto LED lampas ar spektra temperatūru ne mazāku 
par 4000oK un ne lielāku par 5000oK, un vidējo kalpošanas laiku ne mazāku par 
50000 stundām un garantijas laiku ne mazāku par 4 gadiem. Apgaismošanas 
iekārtu aizsardzības klasei jābūt ne mazākai par IP-65. Palaišanas iekārtām 
jābūt iemontētām gaismekļa korpusā. Ieejas spriegumam jābūt diapazonā 90-
264V. Triecienizturības klasei jābūt ne mazākai par IK10. Gaismekļa darba 
pieļaujamai temperatūrai jābūt robežās -35oC - +40oC. Gaismekļa korpusa 
materiālam jābūt no alumīnija. Gaismekļa stiprinājumam jābūt ar iespēju 
regulēt slīpuma leņķi. Gaismekļiem jāparedz  aizsardzība no putniem (dabīgā 
gaismekļa mazgāšana).  
 

2.5.  Stacijas āra apgaismojuma vadības principi  
 

2.5.1. Āra apgaismojuma vadības sistēmas projektā ir jāparedz tās stabilā darbība 
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atmosfēras (zibens) un komutācijas pārspriegumu laikā, kā arī pie iespējamām 
elektroapgādes shēmas izmaiņām. Vadības sistēmai ir jābūt  ar paplašināšanas 
iespējām un veikt tās apkalpošanu ar ekspluatācijas personāla spēkiem.  

2.5.2. Dzelzceļa peronu, pārbrauktuves un teritorijas apgaismojuma vadības sistēmai 
jānodrošina: 

- trīs veidu vadība – centralizētā vadība no energodispečera (ar SCADA), no 
stacijas vadības paneļa (rokas režīms) un automātisko (ar fotoelementu) 
apgaismojuma vadība. 

- normālais darba režīms – no fotoelementa.  
2.5.3. Projektam jābāzējas uz iekārtām un tehniskajiem risinājumiem, kam ir pozitīvā 

ekspluatācijas pieredze apstākļos, kas ir līdzīgi VAS “Latvijas dzelzceļš” 
ekspluatācijas apstākļiem, kas nerada bīstamību apkalpojošam personālam, 
apkārtējai videi un vilcienu kustībai. 

2.5.4. Projektam jānodrošina droša āra apgaismojuma sistēmas darbība ar minimāliem 
ekspluatācijas izdevumiem.  

2.5.5. Vadības sistēmai jānodrošina pašdiagnosticēšana; 
2.5.6. Apgaismojuma vadības skapju uzstādīšanas vietas nepieciešams saskaņot ar 

Pasūtītāju projektēšanas laikā. 
 

2.6.  Elektroenerģijas norēķinu uzskaites ierīkošana 
 
2.6.1. Elektroenerģijas norēķinu uzskaitei paredzēts uzstādīt daudztarifu elektroniskos 

skaitītājus (ELGAMA vai analogus LR sertificētus skaitītājus). Norēķina 
uzskaites jāierīko galvenajā zemsprieguma sadalē, kā arī visiem 
apakšlietotājiem. Norēķina elektroskaitītāju daudzumu un uzstādīšanas vietas 
saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.  

2.7.  Elektrosadalnes 
 

2.7.1. Jāprojektē moduļa tipa metāla vai no kompozīta materiāla skapji ar 
noslēdzamām (ar atslēgu) durvīm. Aizsardzības pakāpe – vismaz IP 20 
koplietošanas un darba telpās (zem apmetuma), tehniskās un mitrās telpās – 
vismaz IP 54 (virs apmetuma).  

2.7.2. Ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo precīza elektrosadalnes skapju uzstādīšanas vieta un 
to skaits. 

2.7.3. Visas sadalnes paredzēt ar 30% rezervi, gan fiziski, gan jaudas ziņā. Šai 
prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu 
aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu 
daudzumu sadalnes skapjos. 

2.7.4. Visām strāvvadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu. 

 

2.8. Galvenās 0,4 kV elektrosadalnes īpašības 

2.8.1. Galveno sadalņu standarta krāsojuma tonis ir RAL 7032. 
2.8.2. Kopnēm jābūt no cieta, augstas vadītspējas vara vai alumīnija. Pievienojums 

galvenajai kopņu sistēmai pieļaujams ar izolētām lokanām kopnēm. Fāzes ir 
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jāmarķē atbilstoši - L1L2L3. Neitrāle ir jāmarķē - N. Zemējums ir jāmarķē - 
PE. 

2.8.3. Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no 
augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un 
mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. 
Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar 
zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai 
ietaisei jāparedz atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm 
un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību. 
Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām. 

 
 

2.9.  Elektroinstalācija stacijās ēkām 
 

2.9.1. Elektrības gaismekļu, slēdžu un kontaktrozešu, kā arī elektrības sadalņu un 
citu elektroierīču izpildījums atbilstoši telpai, kur tās uzstādītas: 

• telpās ar normālu vidi - IP20; 
• tehniskās telpās - IP44; 
• uz ēkas fasādēm un jumta - IP65. 

 
2.9.2. Nepieciešamo elektrobarošanas kabeļu izvilkšana no aparatūras statnes līdz 

informatīvo un videonovērošanas sistēmu  iekārtu pieslēguma vietām stacijas 
ēkā, atbilstoši izstrādātajam projektam. 
 

2.10.  Zemējums 

2.10.1. Kontakttīkla metāla balsti un nostiprināšanas konstrukcijas, GVL uz 
dzelzsbetona mastiem, kā arī visas metāliskās konstrukcijas (tilti, luksofori, 
atsevišķi stāvoši balsti, prožektoru masti, u.c.), kas plānā novietotas tuvāk par 5 
m no vadiem un elementiem, kuri atrodas zem lielāka par 1kV darba 
sprieguma, jāsazemē, savienojot ar vilces sliežu ķēdi. Jāsazemē arī visas metāla 
celtnes, kas atrodas kontakttīkla iedarbības zonā, uz kurām var rasties bīstami 
inducētie spriegumi (2.3. attēls). Zemējums jāparedz atbilstošs gan pastāvošajai 
līdzstrāvas elektrifikācijai ar 3 kV nominālspriegumu, gan nākotnē paredzētajai 
maiņstrāvas elektrifikācijai ar 25 kV nominālspriegumu. 

2.10.2. Konstrukcijas un iekārtas, kuras kontakttīkla izolācijas vai vadu bojājuma 
gadījumā var nokļūt zem sprieguma, elektriski jāsavieno ar vilces sliežu tīklu 
(zemējums pie vilces sliežu tīkla). 
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2.3.attēls. Atsevišķu, ar vilces elektroapgādi nesaistītu objektu zemēšanas zonas (a) un 
nezemējamu metāla objektu novietošanas augstuma noteikšanas grafiks (b) 

A zona - jāzemē visi konstrukciju metāla elementi; 
B zona - konstrukciju metāla elementus nezemē (orientējoša); 
h - malējā vada ar spriegumu no 1 - 35 kV piekāršanas augstums; 
H - minimālais konstrukciju nezemēto metāla elementu augstums; 
0 - kontakttīkla, 6, 10 un 20 kV GVL malējā vada vertikālā projekcija. 

 
2.10.3. Vilces sliežu pavedienu saliktās, neizolētās salaidnes jāaprīko ar 

piemetināmiem lokaniem metāla savienotājiem (2.4.att.), kuru šķērsgriezums 
līdzstrāvas tīklos nav mazāks par 70 mm2. Staciju sānceļos (izņemot ceļus 
vilcienu caurlaišanai), pievedceļos, maiņstrāvas iecirkņu maznozīmīgos 
atzarojumos pieļaujama piemetināmu dubultsavienotāju (katrs savienotājs 
izgatavots no 6 mm diametra tērauda troses) lietošana. 

2.10.4. Konstrukciju un iekārtu zemēšanas pievadu pieslēgšana SCB sliežu ķēdēm 
nedrīkst traucēt signalizāciju jebkurā tās stāvoklī (normālā, šunta, kontroles un 
ALS). Visas zemējuma vietas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju 
(Signalizācijas un sakaru distanci).  

2.10.5. Konstrukciju un iekārtu aizsardzības zemējumus vienpavediena sliežu ķēžu 
gadījumā pieslēdz tikai pie šo ķēžu vilces pavedieniem, divpavedienu sliežu 
ķēžu gadījumā - pie ceļa droseļtransformatoru viduspunktiem vai tuvākās 
sliedes.  

2.10.6. Būvju un konstrukciju grupveida zemējumi jāveido pēc „Т” vai „Г” veida 
shēmām, pievienojot tos sliedēm vai droseļtransformatora viduspunktā tikai 
vienā punktā; grupveida zemējuma vads nedrīkst šuntēt autobloķēšanas 
izolējošās salaidnes; 
 

5000 
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max 200m

0,5-1m

1

2

1Ø=2Ø 

1,
7 

m

ПБСМ-70, АС-70, ПБСА-50/70 
vai citus lielāka šķērsgriezuma

Grupveida zemējuma maksimālais garums, pieslēdzot pēc T-veida shēmas, nedrīkst 
pārsniegt 400 m (2x200) un pēc Г-veida shēmas – 200 m

Aizsargiekārtas grupveida zemējumiem pieslēdz ar vienu 
daudzstiepļu vadu, kuram tāds pats šķērsgriezums kā trosei.

ИП-3, ИПМ-62 (vai caur diožu zemētāju)

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

max 200m

Zemēšanas pievadi starp balstu un sliedi jāizolē no 
zemes, šim nolūkam lietojot polietilēna caurulītes vai 
pusgulsnīšus, kuriem vadus pienaglo un nokrāso.

!

Papildizolācija !

!
Zemējuma vadus pie vilces sliedes 
pievieno bez metināšanas ar āķbultu, 
vai droseļtransformatora viduspunktam 
– ar savienojošo spaili.

70mm 2

!
Zemējuma pievienošanas vietas 
jānorāda sliežu ceļu izpildplānā, kas 
saskaņots ar signalizācijas un sakaru 
distanci.

 
2.4. attēls. Žoga zemējuma shēma visiem pieejamās vietās 
 
Žogs, kas izveidots visiem pieejamās vietās (gar pasažieru platformām, iekāpšanas un izkāpšanas 
vietās, vietās kur notiek regulāra iekraušana un izkraušana u.c.), jāsazemē pie vilces sliežu ķēdes ar 
dubultvadiem. 
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60-100mm
max 200m max 200m

0,5-1m

1

2

1Ø=2Ø 

1,
7 

m

ПБСМ-70, АС-70, ПБСА-50/70 
vai citus lielāka šķērsgriezuma

Grupveida zemējuma maksimālais garums, pieslēdzot pēc T-veida shēmas, nedrīkst 
pārsniegt 400 m (2x200) un pēc Г-veida shēmas – 200 m

Aizsargiekārtas grupveida zemējumiem pieslēdz ar vienu 
daudzstiepļu vadu, kuram tāds pats šķērsgriezums kā trosei.

ИП-3, ИПМ-62

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

Pie vilces sliedēm vai ceļa 
droseļtransformatoru viduspunktiem

Zemēšanas pievadi starp balstu un sliedi jāizolē no 
zemes, šim nolūkam lietojot polietilēna caurulītes vai 
pusgulsnīšus, kuriem vadus pienaglo un nokrāso.

!

Papildizolācija !

!
Zemējuma vadus pie vilces sliedes 
pievieno bez metināšanas ar āķbultu, 
vai droseļtransformatora viduspunktam 
– ar savienojošo spaili.

70mm 2

!
Zemējuma pievienošanas vietas 
jānorāda sliežu ceļu izpildplānā, kas 
saskaņots ar signalizācijas un sakaru 
distanci.

 
2.5. attēls. Žogs , kas izvietots starp platformām, zemējuma shēma 

 

2.11. SCADA sistēmas apraksts, datu plūsma 
2.11.1. SCADA sistēma paredzēta dažādu automatizētu procesu uzraudzībai un 

pārvaldīšanai.  
2.11.2. Objektu vadības realizācijas princips - nodrošināt tālvadāmo energosistēmas 

objektu saskaņotu vadību, realizējot to no energodispečeru vadības centra Rīgā, 
Turgeņeva ielā Nr. 14 (integrēties esošajā sistēmā) un no vietējās vadības 
sistēmas. 

 
2.11.3. Datu apmaiņas protokoli : visai kontrolpunkta aparatūrai, kas ir tieši saistīta ar 

energodispečeru centru, ir jānodrošina tikai IEC-60870-5-104 un Modbus 
TCP/IP protokolu izmantošanu (kā pamatprotokolu labāk izmantot Modbus 
TCP/IP).  

 
2.11.4. Sistēmas funkcionalitāte: 

 
Realizēt energosistēmas režīma parametru un iekārtu stāvokļa informācijas 

attālināto nolasīšanu, drošu un nekļūdīgu primārās vai sekundārās komutācijas aparātu 
operatīvā stāvokļa vai darba režīma maiņu no attāluma, kā arī visas nepieciešamās 
palīgfunkcijas, lai nodrošinātu drošu un efektīvu dispečera operatīvo darbību un 
nepieciešamo atskaišu radīšanu. Lietotāja terminālam (dispečeram) jābūt iespējai 
darboties ar objektiem, izmantojot kontrolpunkta aparatūras Web serveri (bez 
papildlicences un papildprogrammatūras) un izmantot programmatūru, kura uzstādīta 
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lietotāja terminālā (dispečeram). Visiem attēlotājiem pārvades vai sadales tīkla 
elementiem (atsevišķi saskaņot) jānodrošina attēlojuma krāsas dinamiskā maiņa, 
atkarībā no tīkla elementa elektriskā stāvokļa. Piemēram, tīkla elementam ir jāmaina 
krāsa, ja tas tiek atslēgts. Kontrolpunkta aparatūras bojājumi nedrīkst traucēt rokas 
režīma vietējai vadībai. 
 

2.11.5. Grafiskie apzīmējumi  
 

Komutācijas aparātu attēlošanai jāizmanto esošie grafiskie apzīmējumi, kas atrodas 
energodispečera vadības centra punkta Rīgā, Turgeneva ielā 14. (Var saņemt pēc 
pieprasījuma projektēšanas laikā). Visu vizualizēšanu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
 

2.11.6. Kontrolpunkta aparatūras prasības  
 

a) Jābūt iespējai veikt procesora mikroprogrammas atjaunošanu, izmantojot 
atsevišķo programmu (vai citas papildprogrammas), kam jābūt 
kontrolpunkta aparatūras sastāvā. 

b) Jānodrošina kontroliera pareizs datums un laiks (jāiebūvē reālā laika 
pulksteņi), pat, ja procesors tiek izslēgts vairāk nekā 10 dienas. Pulksteņu 
sinhronizācijai nepieciešams izmantot sinhronizācijas serveri (IP adresi var 
saņemt projektēšanas laikā). 

c) Kontrolaparatūrai obligāti jāiebūvē Web serveris ar HTTP protokolu 
attālinātās vizualizēšanas un vadības nodrošināšanu un vēsturisko notikumu 
analīzi. Jābūt iespējai aizsargāt piekļuvi pie šīm funkcijām ar paroli.  

d) Kontrolpunkta aparatūrai normāli jādarbojas temperatūras diapazonā 
0…50oC bez ventilatora, pie relatīvā gaisa mitruma līdz 95%. 

e) Sistēmas kļūdām jābūt ar laika atzīmēm un jāglabājas speciālā kļūdu failā. 
f) Kontrolpunkta aparatūras sastāvā obligāti jābūt programmatūrai (PLC un 

WEB vizualizēšana un konfigurēšana), ar kuras palīdzību bez papildlicences 
var konfigurēt kontrolpunkta aparatūru un tai jāatbalsta vairākās 
operētājsistēmas: Windows 7, Windows 8 un t.t.  

g) Visiem moduļiem jābūt displeja blokiem, lai identificētu moduļa un kanālu 
bojājumus. Šī diagnostika tiek veikta, neizmantojot nekādus specializētos 
rīkus. 

h) Visa kontrolpunkta aparatūra jāievieto atsevišķā skapī, kuras uzstādīšanas 
vietu jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.  

i) Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina zemējums un nepārtraukta 
elektrobarošana. Izmantot nepārtrauktās barošanas avotus;  (UPS) 
izmantošanas gadījumā nepieciešams organizēt tas monitoringu un by-pass 
funkciju, kas varētu nodrošināt iekārtas nepārtrauktu darbību vismaz divas 
stundas.  

j) Kontrolpunktu aparatūras barošanai izmantot tikai industriālās kvalitātes 
barošanas iekārtās, kas uzstādītas DIN sliedēs.  

k) Kontrolpunktu aparatūrai jāparedz signāla noraidīšana uz dispečeru centru 
par barošanas iekārtu akumulatoru avārijas stāvokli (akumulatora bojājums 
vai ķēžu pārrāvums) ar signāla saņemšanas laiku ne lielāku par 30 sek. 

l) Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina barošanas iekārtas akumulatora 
lādēšana ar temperatūras kompensāciju (lādēšanas strāva vai spriegums ir 
atkarīgs no temperatūras aparatūras skapī). 
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m) Kontrolpunkta aparatūras skapī uzstādīt termostatu ar ventilatoru, kas 

nodrošinātu aparatūras darbību, ja iekšējā temperatūra ir virs uzstādītā 
līmeņa. Ventilatora ātrumam jānodrošina gaisa apmaiņa skapī vismaz trīs 
reizes minūtē. Jāparedz signāla pārraide dispečeru centrā par ventilatora 
darbību. 

n) Kontrolpunktu aparatūras skapī uzstādīt durvju atvēršanas devēju un 
paredzētsignāla noraidīšanu uz dispečeru centru par durvju stāvokli. 

o) Kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina aizsardzība pret pārspriegumiem un 
traucējumiem elektriskajā tīklā, ja kontrolpunkta aparatūra barojas no 
maiņsprieguma elektrotīkla.  

p) Kontrolpunktu aparatūrai jāparedz signāla pārraide uz dispečeru centru par 
barošanas iekārtu pāreju no pamatbarošanas uz rezerves barošanu un atpakaļ. 

q) Kontrolpunktu aparatūras telemērījumu ķēdēm jābūt aizsargātām pret 
pārslodzēm un sekundārajām ķēdēm, kā arī izolētām no mērījuma avota. 

r) Indikācijai izmantot tikai LED gaismas diodes. 
s) Kontrolpunktu aparatūrai jābūt paplašināšanas iespējai perspektīvā 50% 

apjomā.  
t) Orientējošais kalpošanas laiks kontrolpunkta aparatūrai jābūt – vismaz 20 

gadi.  
u) Vietējās vadības sistēma izveido tā, lai ar tās palīdzību būtu iespējama 

atsevišķo komutācijas aparātu tālvadības funkcijas bloķēšana. 
v) Reakcijas laikam jābūt ne vairāk kā 2 sek. 

 
2.11.7. Apkārtējās vides parametri  

 
Jānodrošina nepārtraukta iekārtu darbība temperatūru diapazonā no -350С līdz +40oС 
(sakarā ar to izskatīt aparatūras apsildes variantus), pie relatīvā gaisa mitruma līdz 
95%. Visos gadījumos iekārtas jāizvieto vidē, kas nodrošināta pret kondensāta rašanos. 
 

2.11.8. Sistēmas ātrdarbība  
 

Jānodrošina reālā laika informācijas savlaicīga nonākšana dispečeru centrā (lietotāja 
terminālos) un ātrs reakcijas laiks uz dispečera veiktajām darbībām. Dispečeru centros 
(lietotāja terminālos) jānodrošina šāda ātrdarbības nosacījumu izpilde: 
 

Mērāmais parametrs T 

TM (telemērījumi) saņemšanas laiks līdz 10 sek. 

TS (telesignalizācija) saņemšanas laiks līdz 10 sek. 

TV (televadība) komandas izpildes laiks līdz 10 sek. 

Displeja reakcijas laiks līdz  2 sek. 

 

TV komandas izpildes laiks ietver sevī tālvadības komandas noraidīšanas laiku, 
komandas izpildes laiku, vadāmās aparatūras nostrādāto laiku un atbildes saņemšanas 
laiku par komandas izpildi.  Tātad, tas ir laiks no brīža, kad tiek apstiprināta komanda 
par izvēlētā objekta vadību,  līdz brīdim,  kad uz ekrāna parādās informācija par 
komandas izpildi. 
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Displeja reakcijas laiks ir laiks no brīža, kad tiek izsaukts jauns ekrānattēls, līdz šā 
ekrānattēla pilnīgai atspoguļošanai. Programmai jābūt saviem lietotājiem ar atsevišķo 
paroli. Izpildīt vienu lietotāja darbību un tikai pabeidzot doto komandu tiek dota atļauja 
pāriet uz citu darbību. 
 

2.11.9. Vadības komandas un signāli  
 

Nodrošināt apgaismojuma vadības iespēju, izmantojot kontrolpunkta aparatūru. 
Izveidot nākamās komandas un signālus: 
- komanda „ieslēgt – izslēgt apgaismojumu” (uz katru p. platformu); 
- signāls „apgaismojums ieslēgts” (uz katru p. platformu); 
- signāls „apgaismojums izslēgts” (uz katru p. platformu); 
- signāls „sprieguma neesamība barošanas līnijā” (avārija); 
- signāls „diena/nakts” (no fotoelementa); 
- visi nepieciešamie signāli kontrolpunkta aparatūras diagnostikai.  
- u.c. (jāsaskaņo ar Pasūtītāju). 
Nodrošināt pasažieru platformas apgaismojumam iespēju (ieslēgt – izslēgt 
apgaismojumu) strādāt pēc laika grafika no energodispečera vadības centra.  

2.11.10.  Telekomunikācijas drošums 
 
Drošums norāda iekārtas darbspējas laiku procentos no kopējā laika gadā. Drošuma 
aprēķināšanai tiek izmantota šāda formula: 
 
A = [MTBF / (MTBF+MTTR)] x 100%, kur 
 
A- Kontrolpunkta aparatūras drošums  
MTBF (Mean Time Between Failure) – vidējais laiks starp atteikumiem, 
MTTR (Mean Time To Repair) – vidējais laiks no atteikuma līdz tā novēršanai. 
MTBF un MTTR ir statistiskie lielumi. 
 
Tā kā dispečervadības sistēma sastāv no daudziem elementiem, no kuru darbības 
drošuma ir atkarīgs sistēmas kopējas drošums, sakarā ar to drošuma prasības katram 
elementam ir atsevišķas. Kontrolpunktu aparatūras drošumam (A) jābūt ne sliktākam 
par 99.0%.  
Kontrolpunktu aparatūras apkalpošanas ilgumam (rezerves detaļu pieejamība) jābūt ne 
mazāk kā 10 gadi, kas jāapstiprina ar dokumentu.  
Rezerves detaļu pieejamību, kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina 5 darbdienu laikā, 
pēc pieprasījuma (bojājuma dēļ), kas jāapstiprina ar dokumentu. 
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2.12. Staciju un pieturpunktu īpašās prasības elektroapgādei 
 
2.12.1. DZINTARU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un peronu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt kontakttīkla 
rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus perona robežām. 
 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Dzintaru 
pieturpunkta zonā jābūt:  

a) Kontakttīkla balstu Nr. 123., 125., 127., 129. (pāra virzienā) un Nr. 128., 
130., 132., 134. (nepāra virzienā) nomaiņa uz jaunajiem dzelzsbetona 
balstiem.  

b) Paredzēt jauno balstu Nr. 123., 125., 127., 129., 128., 130., 132., 134. 
uzstādīšanu aiz no jauna būvējamo pasažieru platformu robežām.  

c) Paredzēt balstos Nr. 128., 130., 132., 134. kronšteinu EPL DC-6kV nomaiņu 
uz traversiem no polimēra materiāla (ar dubulto vadu). 

d) Paredzēt augstsprieguma kabeļlīnijas EPL GL-6kV nomaiņu (iznesi) iecirknī 
no KTA-190GL līdz balstam Nr.9 GL. 

Projektā obligāti paredzēt pieturpunkta (SP3) ievades skapja un apgaismojuma 
sadalnes skapja ar kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un 
uzstādīšanas vietas nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 

 
2.1.1. DUBULTU stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Dubultu stacijas 
zonā jābūt:  

a) Pārnest kontakttīkla sekcijas atdalītāju S-12 no kontakttīkla balsta Nr.37 uz 
balstu Nr.39. 

b) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Dubultu stacijas nepāra pasažieru 
platformas un pasažieru stacijas ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 

   
2.1.1. SLOKAS stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
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kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformu robežām. 
 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Slokas stacijas zonā 
jābūt:  

a) Kontakttīkla lokanās šķērssijas Nr.29/30, 31/32 nomainīt pret stingrām 
šķērssijām. 

b) Kontakttīkla konsoļu metāla balstu Nr.28 nomainīt pret stingro šķērssiju.  
c) No jauna uzstādāmas stingrās šķērssijas Nr.27a., 29., 31. izvietot ārpus 

jaunbūvējamā perona zonas (no lauka puses). 
d) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Slokas stacijas nepāra pasažieru 

platformas un pasažieru stacijas ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 26 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
2.1.2. MAJORU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru paltormu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Majoru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.179., 181., 183. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.178., 180., 182. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti pāra ceļiem. 

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.179.,181.,183.,178.,180.,182. 
izvietot ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 

d) Balstiem Nr.178.,180.,182. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra 
ar dubulto vadu. 

e) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6 kV Majoru stacijas nepāra pasažieru 
platformas un pasažieru stacijas ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
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2.1.3. JELGAVAS stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV rekonstrukcijas projektā Jelgavas stacijas zonā jābūt: 

a) 32. un 33 strupceļu kontakttīkla piekaru enkurojumu metāla enkurbalstu 
Nr.45a nomainīt pret diviem atsevišķi stāvošiem enkurbalstiem bez atsaitēm. 

b) No jauna montēta 33. strupceļa kontaktvada kompensēto enkurojumu izpildīt 
ar „Retraktor” tipa kompensatoru. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 950m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 30 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
 
2.1.4. CUKURFABRIKAS pieturpunkts 

 
Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV nepāra pasažieru platformas un Cukurfabrikas 
pieturpunkta zonā starp kontakttīkla balstiem Nr.202. un Nr.208. nomainīt ar 
kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Paredzēt pārbrauktuvju apgaismojumu modernizāciju.  

Pasažieru platformas, teritorijas un pārbrauktuves apgaismojumam paredzēt gaismekļu 
un balstu nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
 
2.1.5. OLAINES stacija 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformsa robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV rekonstrukcijas projektā Jelgavas stacijas zonā jābūt: 

a) Kontakttīkla balstu Nr.27., 41A. kontakttīkla piekaru enkurojumus 
pārmontēt uz no jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem 4. un 5.ceļu 
atstarpē (2 gab.). 

b) No jauna montētos kontakttīkla vadu kompensētos enkurojumus izpildīt ar 
„Retraktor” tipa kompensatoru. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24.gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
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2.1.6. IMANTAS pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Imantas 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Nomainīt esošos kontakttīkla balstus Nr.66.,68.,70. pa iecirkņa Zasulauks-
Priedaine pāra ceļu. 

b) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.66.,68.,70. izvietot ārpus 
jaunbūvējama pasažieru platformas zonas (no lauka puses). 

c) Gaisvadu līnijas posmu EPL DC-6kV pāra pasažieru platformas zonā 
nomainīt ar kabeļlīniju. 

d) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV nepāra pasažieru platformas zonā 
nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
 
2.1.7. ZOLITŪDES pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-10kV rekonstrukcijas projektā Zolitūdes 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.28., 30., 32. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Zasulauks-Priedaine pāra ceļiem.  

b) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.28., 30., 32. izvietot ārpus 
jaunbūvējama pasažieru platformas zonas (no lauka puses). 

c) No jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem Nr.30,32 piebērt grunti. 
d) Gaisvadu līnijas posmu EPL DC-6kV Zolitūdes p.p. pāra pasažieru 

platformas un pasažieru ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju. 
e) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV nepāra pasažieru platformas zonā t.sk. 

EPL GL-6 kV pārēju pāri dzelzceļa sliedēm nomainīt ar kabeļlīniju. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 23gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
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2.1.8. LIELUPES pieturpunkts 
 

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Lielupes 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.20., 22., 24., 26. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti pāra ceļiem.  

b) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr. 20., 22., 24., 26. izvietot ārpus 
jaunbūvējama pāra pasažieru platformas zonas (no lauka puses). 

c) Gaisvadu līnijas posmu EPL DC-6kV Lielupes p.p. pāra pasažieru 
platformas zonā nomainīt ar kabeļlīniju.  

d) No jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem Nr.20., 22., 24., 26. piebērt 
grunti. 

Nepieciešama jaudas palielināšana no A/S „Sadales tīkls”. 
0.23kV gaisvadu līniju, kas baro tualeti nomainīt ar kabeļlīniju. Nolietotos koka balstus 
demontēt.  
Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 600m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
2.1.9. BABĪTES pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Babītes 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 159.,161.,163. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Zasulauks-Priedaine nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.166.,168.,170. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Zasulauks-Priedaine pāra ceļiem.  

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.159.,161.,163.,166.,168.,170. 
izvietot ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 

d) Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Babītes p.p. nepāra pasažieru 
platformas zonā nomainīt ar kabeļlīniju.   

e) Balstiem Nr.166.,168.,170. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra 
ar dubulto vadu. 

f) No jauna uzstādāmiem kontakttīkla balstiem Nr.159.,161. piebērt grunti. 
g) No jauna montētos kontakttīkla vadu kompensētos enkurojumus uz balsta 

Nr. 159 izpildīt ar „Retraktor” tipa kompensatoru. 
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Paredzēt jaunas transformatora betonveida apakšstacijas (slēgtā tipa) uzstādīšanu 
pieturpunktā barošanai un pieslēgšanu pie A/s „Sadales tīkliem” (jaunais pieslēgums).  

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 24 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
 
2.1.10. BULDURU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Bulduru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.63.,65.,67. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.62.,64.,66. nomainīt pret jaunajiem  pa 
iecirkņa Priedaine-Dubulti pāra ceļiem. 

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.63.,65.,67.,62.,64.,66. izvietot 
ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 

d) Balstiem Nr.62.,64.,66. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra ar 
dubulto vadu. 

e) Nomainīt EPL GL-6kV kabeļieliktni ceļa posmā no balsta Nr.3GL līdz 
balstamNr.4GL. 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
 
2.1.11. VAIVARU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Vaivaru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Esošos kontakttīkla balstus Nr.163.,165.,167. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Dubulti-Sloka nepāra ceļiem. 

b) Esošos kontakttīkla balstus Nr.164.,166.,168. nomainīt pret jaunajiem pa 
iecirkņa Dubulti-Sloka pāra ceļiem. 

c) No jauna uzstādāmos kontakttīkla balstus Nr.163.,165.,167.,164.,166.,168. 
izvietot ārpus jaunbūvējamo pasažieru platformu zonas (no lauka puses). 
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d) Balstiem Nr.164.,166.,168. nomainīt EPL DC-6kV kronšteinus pret polimēra 

ar dubulto vadu. Gaisvadu līnijas posmu EPL GL-6kV Vaivaru p.p. nepāra 
pasažieru platformas un pasažieru ēkas zonā nomainīt ar kabeļlīniju.  

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
2.1.12. PUMPURU pieturpunkts 

 
Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu pieejamības 
prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, nepieciešams izstrādāt 
kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot kontakttīkla balstus ārpus 
pasažieru platformas robežām. 
Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Pumpuru 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Iznest 6 kV GL un DC gaisvadu līnijas, kuras iet pa kontakttīkla balstiem 
virs pasažieru platformas un pieturpunkta ēkas.  

b) Apmēram 23m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 55A. uz Rīgas st. pusi, kā arī 
10m attālumā no k/t balsta Nr. 47. uz Slokas st. pusi uzstādīt 6 kV GL 
gaisvadu līnijas enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un izlādņu 
komplektu. 

c) Apmēram 20m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 56. uz Slokas st. pusi, kā arī 8m 
attālumā no k/tīkla balsta Nr. 50. uz Slokas st. pusi uzstādīt 6 kV GL 
gaisvadu līnijas enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un izlādņu 
komplektu. 

d) Starp GL un DC līnijām enkurbalstiem ieguldīt kabeli (apmēram 300m un 
260m). Ieguldītos kabeļus pieslēgt GL un DC līnijās. 

e) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 49., 51., 52., 54., 56. nomainīt uz jaunajiem 
dzelzsbetona balstiem un izvietot ārpus jaunbūvējama pasažieru platformas 
zonas (no lauka puses).  

Pārvietot signalpunktu Nr.17 (luksofors, SCB skapis) par ~40m uz Rīgas pusi. 
Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 620m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20.gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 

 
2.1.13. ASARU pieturpunkts 
3. Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu 

pieejamības prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, 
nepieciešams izstrādāt kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot 
kontakttīkla balstus ārpus pasažieru platformas robežām. 
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Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Asaru pieturpunkta 
zonā jābūt: 

a) Iznest 6 kV GL un DC gaisvadu līnijas, kuras iet pa kontakttīkla balstiem 
virs pasažieru platformas un pieturpunkta ēkas. 

b) Apmēram 28m metru attālumā no k/tīkla balsta Nr. 127. uz Slokas st. pusi, 
kā arī 10m  attālumā no k/tīkla balsta Nr. 133A. uz Rīgas st. pusi uzstādīt 
gaisvadu līnijas 6 kV GL enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un 
izlādņu komplektu. 

c) Apmēram 20m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 128 uz Slokas st. pusi, kā arī 
25m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 132 uz Slokas st. pusi uzstādīt gaisvadu 
līnijas 6 kV DC enkurbalstus ar trīspolu atdalītājiem un izlādņu komplektu. 

d) Starp GLun DC līnijām enkurbalstiem ieguldīt kabeli (apmēram 410m un 
300m). Ieguldītos kabeļus pieslēgt GL un DC līnijās. 

e) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 129, 131, 130, nomainīt uz jaunajiem 
dzelzsbetona balstiem un izvietot ārpus jaunbūvējama pasažieru platformas 
zonas (no lauka puses). 

Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 550m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 20 gab.(Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 

 
3.1.1. MELLUŽU pieturpunkts 

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt jaunbūvējamo pasažieru platformu 
pieejamības prasības un pasažieru platformu apgaismojuma rekonstrukciju, 
nepieciešams izstrādāt kontakttīkla rekonstrukcijas papildprojektu, iznesot 
kontakttīkla balstus ārpus pasažieru platformas robežām. 

Kontakttīkla 3,3 kV un EPL DC, GL-6kV rekonstrukcijas projektā Mellužu 
pieturpunkta zonā jābūt: 

a) Iznest 6 kV GL un DC gaisvadu līnijas, kuras iet pa kontakttīkla balstiem 
virs pasažieru platformas un pieturpunkta ēkas. 

b) Apmēram 10m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 93. uz Rīgas st. pusi, kā arī 20 
m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 83. uz Slokas st. pusi uzstādīt gaisvadu 
līnijas 6 kV GL enkurbalstus ar trīspolu rokas atdalītājiem un izlādņu 
komplektu. 

c) Apmēram 10m metru attālumā no KTVA-265 DC uz Rīgas st. pusi, kā arī 
20m attālumā no k/tīkla balsta Nr. 90. uz Slokas st. pusi uzstādīt 6 kV GL 
gaisvadu līnijas enkurbalstus ar trīspolu atdalītājiem un izlādņu komplektu. 

d) Starp GL un DC līnijām enkurbalstiem ieguldīt kabeli (apmēram 370 m un 
300m). Ieguldītos kabeļus pieslēgt GL un DC līnijās. 

e) Esošos kontakttīkla balstus Nr. 85, 87, 89, 92, 94 nomainīt uz jaunajiem 
dzelzsbetona balstiem un izvietot ārpus jaunbūvējama pasažieru platformas 
zonas (no lauka puses). 
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Projektā paredzēt stacijas 0.4kV ievades skapja un apgaismojuma sadales skapja ar 
kabeļu (orientējoši 500m) un vadu nomaiņu. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Pasažieru platformas un teritorijas apgaismojumam paredzēt gaismekļu un balstu 
nomaiņu uz jauniem - orientējoši 22 gab. (Daudzumu un uzstādīšanas vietas 
nepieciešams saskaņot projekta izstrādes laikā). 
Ieguldīt spēka kabeli pārbrauktuves un āra tualetes elektroapgādes barošanai ~ 250 m 
Nepieciešama jaudas palielināšana no A/s „Sadales tīkls”. 
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3. SCB iekārtas un kabeļi   

3.1. Kopējās prasības sakaru un SCB komunikāciju saglabāšanai    

 
3.1.1. Paredzēt esošo kabeļu un komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību 

būvniecības darbu gaitā un pēc nepieciešamības pārvietošanu no darba zonas 
jaunā izbūvētā kanalizācijā; 
 

3.1.2. Kontakttīkla balstu pārvietošanas gadījumā, jānodrošina vilcienu radiosakaru 
darbību, nepieciešamības gadījuma mainot viļnavada pieslēguma shēmu. 

 
3.1.3. Visiem kabeļiem ir jābūt ar gēla hidrofobo pildījumu un ekrāna aizsardzībai 

pret elektromagnētisko iedarbību. Gruntī liekamajiem kabeļiem ir jābūt 
bruņotiem, izņemot kabeļus, kuri tiek likti kabeļu kanalizācijā; 

 
3.1.4. Paredzēt esošo SCB lauka iekārtu (luksoforu, ceļa kārbu, 

droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju elektropiedziņu, 
releju skapju u.c.) saglabāšanu un aizsardzību būvniecības darbu gaitā; 

 
3.1.5. Atkarībā no jauno pasažieru platformu izvietojuma, pēc nepieciešamības, 

paredzēt un veikt esošo SCB lauka iekārtu (luksoforu, ceļa kārbu, 
droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju elektropiedziņu, 
releju skapju u.c.) pārvietošanu no darba zonas (iekārtu demontāža un 
montāža jaunajā vietā vai jauno iekārtu uzstādīšana un montāža). Demontētās 
SCB lauka iekārtas nodot utilizācijai vai nodot Pasūtītājam, ja tās ir labā 
tehniskā stāvoklī. 

„Sakaru un SCB komunikāciju saglabāšanas darbu saraksts” – tabula 
Nr.2,  PIELIKUMI A daļa 

 
3.2. SCB iekārtu un kabeļu pārvietošana,  testēšana un palaišana 
3.2.1. Uzņēmējam ir jāprojektē un jāizbūvē SCB lauka iekārtu (luksoforu, ceļa 

kārbu, droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju 
elektropiedziņu, releju skapju u.c.  iekārtu) pārvietošana no būvniecības 
zonas, uzstādīšana un montāža jaunajā vietā.  

3.2.2. Uzņēmējam jāveic esošo iekārtu demontāža, pārvietošana, uzstādīšana un 
montāža jaunajā vietā. Uzņēmējs ir atbildīgs par veco (esošo) iekārtu 
demontāžu un utilizāciju. 

3.2.3. Pēc  kabeļu un iekārtu pārvietošanas atbilstoši Pasūtītāja prasībām, 
normatīvajiem aktiem un standartiem, Uzņēmējam jāveic SCB sistēmas 
palaišanas - iestatīšanas darbu veikšana, iekārtu testēšana un ieslēgšana 
darbībā. 
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3.3. Luksofori 
3.3.1. Visiem luksoforiem jāatbilst „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem”. 

Visi luksofori ir jāuzstāda atbilstoši Latvijas Standarta “Dzelzceļa būvju 
tuvinājumu un ritošā sastāva gabarīti” noteiktām prasībām ceļa posmiem un 
stacijām. Var izmantot tikai apstiprinātos luksoforu tipus (atbilstoši tipveida 
risinājumu albumiem - masta luksoforiem - TO-137-98, pundurluksoforiem – 
TO-136-98, albumi tiks nodoti tehniskā projekta izstrādāšanas laikā pēc 
darbuzņēmēja pieprasījuma). Tas attiecas gan uz signālrādījumiem, gan uz pašu 
luksoforu konstrukciju. Visiem no jauna piegādājamajiem luksoforiem ir 
jāatbilst esošo luksoforu parametriem (t.sk. gabarītiem, luksofora galviņu 
izvietošanai, uguņu krāsu kombinācijai un to redzamībai) un šīs sadaļas 
prasībām: 

3.3.1.1.signāluguņu izvietojums - tikai vertikāli (visiem luksoforu tipiem); 
3.3.1.2.luksofora apzīmēšanas veids - litera zīmes; 
3.3.1.3.masta krāsojums - svītrains norobežojošajiem luksoforiem un gaiši pelēks 

visiem pārējiem; 
3.3.1.4.aicinājuma signāla galviņai uz ieejas luksofora jābūt uzstādītai kā atsevišķai 

galviņai. 
3.3.2. Nodrošināt luksoforu pietiekamu redzamību atbilstoši „Dzelzceļa tehniskās 

ekspluatācijas noteikumu” prasībām pēc aprīkojuma (nojumju, displeju, 
informācijas stendu u.c.) izvietošanas uz platformām. 

3.3.3. Visiem luksoforu rādījumiem jāgarantē nepieciešamā redzamība saskaņā ar 
zemāk minētajām prasībām:  

3.3.3.1.Sarkanajām, dzeltenajām un zaļajām ieejas luksoforu rādījumiem taisnos 
ceļa iecirkņos jābūt precīzi atšķiramām no tuvojošās vilciena lokomotīves 
vadības kabīnes ne mazāk kā 1000 m attālumā;  

3.3.3.2.Līkos ceļa iecirkņos šo luksoforu rādījumiem jābūt skaidri atšķiramiem ne 
mazāk kā 400 m attālumā;  

3.3.3.3.Galveno ceļu izejas un maršruta luksoforu rādījumiem jābūt skaidri 
atšķiramiem ne mazāk kā 400 m attālumā; 

3.3.3.4.Izejas un maršruta luksoforu rādījumiem no blakus ceļiem, kā arī aicinājuma 
signāliem un manevru luksoforiem – ne mazāk kā 200 m attālumā.  

3.3.4. Luksofori jānovieto  no labās puses vilciena kustības virzienā virs tā 
norobežojamā ceļa ass. Stacijās un ceļa posmos tiek projektēti un pielietoti lēcu 
luksofori. 

3.3.5. Ieejas luksofori ir jāuzstāda ne mazāk kā 50 m attālumā no pirmās paasmens 
pārmijas pretasmens vai robežstabiņa asmens; 

3.3.6. Izejas un maršruta luksofori ir jāuzstāda katram nosūtīšanas ceļam pēc gabarīta 
noteikumiem, ņemot vērā maksimālo nosūtīšanas ceļa garuma izmantojumu;  

3.3.7. Aicinājuma signāli ir jāuzstāda uz galveno ceļu ieejas luksoforā. Aicinājuma 
signāliem ir jābūt mirgojošiem. Atsevišķa uzaicinājuma signāla galviņa nevar 
tikt izmantota kā manevru signāls; 

3.3.8. Staciju vilcienu luksofori ir jāapzīmē (rasējumos un uz pašiem luksoforiem) ar 
latviešu alfabēta burtiem: „N” – nepāra kustības virzienam un „P” – pāra 

37 
 



 
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 

_____________________________________________________________________________________________ 
virzienam un ar arābu ciparu indeksiem. Manevru luksofori tiek apzīmēti ar 
latviešu alfabēta burtu „M” un arābu ciparu indeksiem. 

3.3.9. Luksoforu mastiem ir jābūt no dzelzsbetona vai metāla. Luksoforu uzstādīšanai 
ar metāla mastiem ir jāizmanto dzelzsbetona pamatnes. Dzelzsbetona masti ir 
jāuzstāda tieši gruntī. Konstrukcijai ir jānodrošina nepieciešamā stabilitāte un 
ilgmūžība. Metāla konstrukcijām ir jābūt aizsargātām pret koroziju. Metāla 
mastu materiāla un dzelzsbetona masta betona un armatūras kvalitātei ir 
jāatbilst pamatprasībām. Citi uz Eiropas dzelzceļiem izmantojamie standarti var 
tikt pielietoti pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Izmēriem izvirzāmās prasības 
(ieskaitot standarta rasējumus) dotas tipveida risinājumos (atbilstoši tipveida 
risinājumu albumiem - masta luksoforiem - TO-137-98, pundurluksoforiem – 
TO-136-98, albumi tiks nodoti tehniskā projekta izstrādāšanas laikā pēc 
uzņēmēja pieprasījuma).  

3.3.10. Vilcienu luksoforiem uz galvenajiem ceļiem jābūt masta luksoforiem;  
3.3.11. Manevru luksoforiem no pievedceļiem ir jābūt masta luksoforiem, ja pievedceļa 

garums ir vairāk kā 300 m vai pundurluksoforiem, ja redzamība ir mazāka par 
200 m, kā arī sniega sanesumiem pakļautajos  rajonos; 

3.3.12. Atkarībā no luksoforu izvietojuma noslēguma projekta risinājumiem, mastu 
luksofori var būt ar vienas, divu un trīszīmju galviņām. Pundurluksoforiem tiek 
izmantotas divu un trīszīmju galviņas.  

3.3.13. Mastu luksoforu galviņas tiek papildinātas ar ovālas formas metāla fona 
plāksnēm divu un trīszīmju galviņām un apaļas formas - vienzīmes. Luksoforu 
rādījumu redzamības uzlabošanai dienas laikā tiek pielietoti jumtiņi, kas tiek 
piestiprināti katram lēcu komplektam. Fona plāksnes un jumtiņi tiek krāsoti 
melnā krāsā. Luksofora burtu indeksa un numura apzīmēšanai tiek izmantotas 
baltas emaljētas numuru plāksnītes, kas tiek izvietotas tā, lai būtu skaidri 
atšķiramas no lokomotīves kabīnes. Uzrakstiem uz tām ir jābūt melnā krāsā. 

3.3.14. Stacijas pastāvīgo signālu izvietojuma shēmas, kā arī pārmiju, signālu un 
maršrutu atkarības tabulas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pastāvīgo signālu 
izvietojuma vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.  

3.4.  SCB ierīču kabeļu tīkli 
3.4.1. SCB kabeļu ieguldīšana kanalizācijā vai bez tās pieļaujama, apvienojot ar 

sakaru kabeļu un spēka kabeļu ieguldīšanu;  

3.4.2. SCB un telekomunikācijas līniju ķēdēm jābūt kabeļu līnijām (vara, optiskie 
kabeļi).  

3.4.3. SCB ierīcēs pieslēgšanai ir jāpielieto signālu-bloķēšanas kabeļi ar vara dzīslām, 
ar šķērsgriezumu ne mazāku par 0,63 mm2, un nominālajam spriegumam ne 
mazāk kā maiņstrāvas 380 V vai 700 V līdzstrāvas. 

3.4.4. Visiem kabeļiem ir jābūt ar gēla hidrofobo pildījumu un ekrāna aizsardzībai 
pret elektromagnētisko iedarbību. Gruntī liekamajiem kabeļiem ir jābūt 
bruņotiem, izņemot kabeļus, kuri tiek likti kabeļu kanalizācijā; 

3.4.5. Pamatkabeļu trases (kabeļu maģistrāles) stacijās garumā kabeļiem ir jābūt 
sagrupētiem un ievietotiem kabeļu kanalizācijā, signālu un telekomunikācijas 
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kabeļus no pamata kabeļu kanalizācijas līdz lauka objektiem var likt tieši gruntī 
vai kabeļu kanalizācijā. 

3.4.6. Kabeļu likšana paredzēta dziļumā ne mazākā par 0,9 m zemes klātnē , ne 
mazākā par 1,0 m zem ceļiem un ne mazākā par 1,2 m zem sliežu ceļa. 

3.4.7. Šķērsojot sliežu ceļus, kabeļu aizsardzībai izmantot 110 mm plastmasas 
caurduršanai paredzētas  caurules 1,2 m dziļumā. 

3.4.8. Kabeļiem krustojumu vietās ar citām inženiertehniskajām būvēm vai ievados 
ēkās jābūt aizsargātiem ar plastmasas caurulēm. 

3.4.9. Kabeļu trases ir jānosaka Uzņēmējam pēc izpētes veikšanas, ņemot vērā esošās 
kabeļu trases un citas pazemes komunikācijas. 

3.4.10. Kabeļu līnijas maģistrālajai trasei ir jāatbilst sekojošām prasībām:  

3.4.10.1. jābūt pēc iespējas īsākām, sliežu ceļu un kabeļu komunikāciju 
šķērsošana jāveic 90o leņķī; 

3.4.10.2. jābūt ērtai darbu veikšanai, pielietojot tranšeju rakšanas un kabeļu 
likšanas mehānismus;  

3.4.10.3. SCB, sakaru un elektroapgādes kabeļu likšanas trasēm vienmēr jābūt 
savietotām, darbu apjomu samazināšanas nolūkā. SCB un elektroapgādes 
kabeļu ievadiem stacijas ēkā jābūt atsevišķiem. 

3.4.11. Projektējot trasi, ir jāizvēlas mazākais zemceļa pāreju skaits, nav pieļauta 
kabeļu trases likšana zem pārmiju asmeņiem un krusteņiem, sliežu ceļu 
nekustīgo krustojumiem un tuvāk kā 1,5 m no izolējošajām salaidnēm. 

3.4.12. Rokot tranšejas un liekot kabeli, ir nepieciešams roku darbs autoceļu, sliežu 
ceļu, kabeļa un citu pazemes komunikāciju šķērsošanai, tiltu un ceļu pārvadu 
pārejas gadījumos. Kabeļu trasēm jābūt izpildītām: 

3.4.12.1. autoceļa šķērsošanai – ar caurdūrumu vai tranšeju rakšanu; 

3.4.12.2. sliežu ceļu šķērsošanai – ar caurdūrumu vai tranšeju rakšanu; 

3.4.12.3. pārejai pa tiltiem un caurtekām – uzstādot kronšteinus ārpus tilta 
virsmas (tikai metāla tiltiem) kabeļu aizsargtekņu montāžai vai uzstādot 
speciālas estakādes; 

3.4.13. Rokot tranšejas un liekot kabeļus stacijās bez jebkādu mehānismu pielietošanas, 
bez iepriekš minētajiem gadījumiem roku darbs ir nepieciešams: pārmiju ceļu 
kopsavienojuma rajonos, ievadot kabeļus ēkā, lauka iekārtās (roku darbu 
apjoms var būt 40-80% no kopējā apjoma, atkarībā no vietējiem apstākļiem). 

3.4.14. Maģistrālo kabeļu trasēm jābūt atzīmētām ar speciālām zīmēm. 

3.4.15. Staciju SCB ierīču maģistrālo kabeļu trases plāns tiek atzīmēts katras stacijas 
un ceļa posma shematiskajā vai mēroga plānā, norādot visas pazemes 
komunikācijas, pāreju ordinātas un likšanas dziļumu. 

3.4.16. Projektējot kabeļu tīklus ir jāparedz nepieciešamie pasākumi kabeļu 
aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, ķīmisko un elektrisko koroziju: 

3.4.16.1. liekot zem sliežu ceļiem; 

3.4.16.2. visu kategoriju autoceļu un trotuāru šķērsošanas gadījumos; 
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3.4.16.3. pazemes būvju un citu kabeļu līniju šķērsojuma vietās; 

3.4.16.4. ūdens novadgrāvju, grāvju un strautu šķērsojumu vietās; 

3.4.16.5. uz/zem tiltiem un ceļu pārvadiem; 

3.4.16.6. augsta gruntsūdeņu līmeņa gadījumos. 

3.4.17. Var tikt paredzēti šādi kabeļu aizsardzības tipi: 

3.4.17.1. plastikāta (polietilēna un polivinilhlorīda) caurules; 

3.4.17.2. keramikas caurules; 

3.4.17.3. dzelzsbetona caurules; 

3.4.17.4. dzelzsbetona teknes; 

3.4.17.5. citi ar Pasūtītāju saskaņoti paņēmieni. 

3.4.18. SCB līniju ķēdēm jābūt aizsargātām pret pārspriegumiem un zibeni. 

3.4.19. No jauna liekamajiem signālkabeļiem ar tilpumu līdz 10 dzīslām, jābūt ne 
mazāk kā vienai, līdz 20 dzīslām – ne mazāk kā divām un vairāk kā 20 dzīslām – 
ne mazāk kā trīs rezerves dzīslām. Visiem elektropievadiem pieslēdzamajiem 
kabeļiem ir jābūt 5 m garai rezervei. Vadu šķērsgriezuma elektriskais aprēķins 
SCB kabeļiem ir jāveic pēc pieļaujamā sprieguma krituma.  

3.4.20. Ciparu topogrāfiskā uzmērīšana jāveic tranšeju rakšanas un kanalizācijas 
izbūves darbiem ceļu posmos (mērogā 1:1000) un stacijās (mērogā 1:500). 
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem, šai uzmērīšanai, tāpat kā trases projektam 
jābūt saskaņotai ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar visām trešajām 
saistītām personām. 

 
3.5.  Lauka iekārtu pamatnes 

3.5.1. Luksoforu metāla mastu, releju skapju, ceļu kastu uzstādīšanai ir jāizmanto 
speciālas tipveida dzelzsbetona vai metāla pamatnes. Pamatņu tips ir jāizvēlas, 
ņemot vērā vietējos apstākļus (grunts īpatnības, vēja slodzes u.t.t.). 

3.5.2. Pundurluksoforu galviņas, ceļu kastu var uzstādīt gan uz dzelzsbetona, gan 
metāla pamatnēm. 

3.5.3. Releju skapji ir jāuzstāda uz tipveida dzelzsbetona vai metāla pamatnēm. 

3.5.4. Gruntī uzstādāmo metāla pamatņu virsmām jābūt pretkorozijas pārklājumam. 

3.5.5. Aizliegts izmantot pamatnes ar plaisām, betona atšķēlumiem un atkailinātu 
armatūru. 
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4. Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra 
 

4.1. Zemējuma prasības :  
4.1.1.  Zemējuma kontūru ierīkošana ar pretestību ne vairāk kā 4 Ω telekomunikāciju 

sistēmām; 
4.1.2. Nodrošināt zemējuma sadali ēkā ar izolētajiem vadiem ar šķērsgriezumu ne 

mazāk kā  100 mm2 (virs 15 m garumā); 
4.1.3. Nodrošināt zemējuma sadali telekomunikāciju telpā ar izolētajiem vadiem ar 

šķērsgriezumu ne mazāk kā  25 mm2 (ja vadu garums ir līdz 10 m); 
4.1.4. Nodrošināt projekta izstrādāšana ievērojot būvniecības un montāžas daļu; 
4.1.5. Saskaņot zemējuma projektu ar iesaistītajām organizācijām. 

 
4.2. Elektrobarošanas tehniskās prasības sakaru telpā:  

4.2.1. Paredzēt aizsardzību no pārspriegumiem pēc elektrobarošanas (3 pakāpes); 
4.2.2. 3 fāžu fīderu ievades paneļa ar fāžu parametru kontroli telekomunikāciju 

sistēmām 6 kW kopjaudā, ar slodžu sadalījuma paneli videonovērošanas, datu 
pārraides un citam  sistēmām, datu pārraides sistēmas un pārrunu ieraksta 
sistēmas uzstādīšana;  

4.2.3. Elektrobarošanas sadales skapī jābūt ne mazāk kā 24 automātisko drošinātāju 
vietas. 

4.2.4. Izstrādāt elektrobarošanas modernizācijas projektu;  
4.2.5. Darbs no -5oC līdz +45oC temperatūras diapazonā; 
4.2.6. Darbs līdz 90% mitruma apstākļos;  
4.2.7. Parametru programmēšana; 
4.2.8. MTBF nostrāde uz atteici – 2 gadi;   
4.2.9. Putekļaizsardzība; 
4.2.10. Darbs paaugstinātās vibrācijas apstākļos. 

 
 

4.3. Kabeļkanalizācija un kabeļtīkli 
Kabeļkanalizācija 
 

4.3.1. Kabeļkanalizācija jāievada elektronisko iekārtu balsta konstrukciju pamatos, tā 
lai var instalēt sakaru un elektroapgādes kabeļus uz balsta konstrukcijas 
izvietotajām iekārtām. Balsta konstrukciju un pamata konstrukcijas savstarpēji 
jāsaskaņo ar pasūtītāju projektēšanas laikā. 

 
4.3.2. Kabeļkanalizācijas būvniecības laikā jābūt izpildītas sekojošās prasības:  

4.3.2.1.Zem pasažieru platformas seguma 1 tipa aku (PEH vai ekvivalents) 
uzstādīšana (slodze ne mazāk kā 12 t uz akas sieniņu un ne mazāk kā 12 
t uz vāku sānslodzes gadījumā); 

4.3.2.2.400 mm aku (800mm dziļums) uzstādīšana blakus balsta (slodze ne 
mazāk kā 4t uz akas sieniņu un ne mazāk kā 4 t uz vāku sānslodzes 
gadījumā); 

4.3.2.3.Aku lūkām jābūt divkāršām, no čuguna vai tērauda materiāla, un 
aprīkotām ar slēdžiem un speciālām atslēgām, ar signalizāciju; 

4.3.2.4.Attālumam starp blakus kabeļu akām drīkst būt ne vairāk kā 100 m (50-
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100m); 

4.3.2.5.Kabeļkanalizācijas caurulēm 2x110mm jābūt no plastmasas ar iekšējo 
diametru ne mazāk kā 94 mm un sieniņu biezumu ne mazāk kā 8 mm. 
Visiem cauruļu savienojumiem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, ar gludu 
iekšējo daļu un paredzēt izliekumu 90 °; 

4.3.2.6.Caurules ieguldīšanas dziļumam jābūt mazāk kā 0,8 m no grunts 
virsmas līdz caurules augšdaļai; 

4.3.2.7.Attālumam starp ārējo sliedi un akas vai caurules sienu jābūt mazāk kā 
1,2m; 

4.3.2.8.Cauruļu ieguldīšanas dziļumam zem dzelzceļiem nevajag būt mazāk kā 
1,2 m no sliedes pēdas; 

4.3.2.9.Cauruļu ievadi akās jābūt ūdensnecaurlaidīgi; 
4.3.2.10. Akas dibenu jāizdara no betona ar speciālo ūdens drenāžu, kas 

tek akā; 
4.3.2.11. Nepieciešamos gadījumos nodrošināt kabeļkanalizācijas drenāžu 

no gruntsūdeņiem. 
 

Kabeļtīkli 
4.3.3. Kabeļtīklu būvniecības laikā, jābūt izpildītas sekojošās prasības: 

4.3.3.1.Izpildīt esoša optisko kabeļu atzarojumu saskaņā ar darbu apjomu 
izmantojot  vienmodu optisko kabeli, ar gēļpildvielām, ar diviem 
apvalkiem, bez metāla; 

4.3.3.2.Optiskais kabelis ielikt jaunā kabeļkanalizācijā; 
4.3.3.3.Stacijā, sakaru skapī uzstādīt optisko paneli ar adapteriem SC un 

pigteiliem (48 gab.); 
4.3.3.4.Stacijā, esoša optiskā kamerā uzstādīt un metināt optisko uzmavu 

atzarojumu izpildīšanai no esošā optiska kabeļa.    
 

4.3.4. Optisko kabeļu konstrukcija (5.1.attēls) 
5.1.attēls 

 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 

4.3.5. Optiskās šķiedras kabeļu galvenās prasības: 
4.3.5.1.Viļņu darbības garumi: 1310nm un 1550nm. 
4.3.5.2.Temperatūras diapazons : -400C – +70 0C. 

 

Polietilēna apvalks 1,2 mm (gruntī) 
Polietilēna apvalks 0,8-1,0 

  
hidrofoba piepildītājs kabelī  

hidrofoba piepildītājs 
 Caurule D=2,6mm (loose tube) 4gab. 

Vienmodu optiskās 
šķiedras (12 gab.) 

Pastiprināts 
centrālais stienis 

Viegla polietilēna apvalks  
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4.3.6. Mehāniskie raksturojumi: 

4.3.6.1.Maksimālais cauruļu kabeļa savilkšanas spēks – ne mazāk kā 3500 N 
gruntī; 

4.3.6.2.Minimālais līkuma rādiuss darba laikā - 220 mm. 

4.3.7. Vienmodu optiskās šķiedras tipveida raksturojumi: 

4.3.7.1.šķiedras tips – Single Mode (ITU-T G.652D) 

4.3.7.2.modu lauka diametrs (1310 nm) – 9.3 ± 0.5 mkm; 
4.3.7.3.vājinājuma koeficients: viļņa garums 1310 nm –  ne vairāk 0,36 dB/km,              

1550 nm – ne vairāk 0,22 dB/km; 

4.3.7.4.Hromatiskā dispersija (1550 nm) ≤17-18 ps /nm.km 

4.3.7.5.Kabeļa  svars gruntī - 180-500kg/km 

4.3.7.6.Kabeļa marķējums (firma, tips, tilpums) un garuma marķējums kabeļa 
apvalkā. 

 
„Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra” – tabula Nr.3,  
PIELIKUMI A daļa 

5. Lokālo datu pārraides tīklu  ierīkošana staciju ēkās 
5.1. Pieslēguma punktu ierīkošanai jāizmanto vienotas strukturētas kabeļu sistēmas 

izveides principi. Pieslēgumu izveidei jābūt atbilstošai Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem standartiem. Lokālā 
tīkla izveidošanai ir jāizmanto vienota strukturēta kabeļu sistēma (SKS), kura 
atbilst CAT5E, ISO/IEC 11801 klases D standartu prasībām. 

5.2. Kabeļu tīkla izveidei ir jāizmanto 5e kategorijas 4 pāru neekranētu vītā pāra 
kabelis (4x2xAWG24 UTP Cat5e) ar frekvenču joslas platumu līdz 250 MHz, 
kas atbilst E klases parametriem pēc ISO/IEC 11801-2, 5 kategorijas 
kontaktligzdas, kas atbilst RJ45 tipam. 

5.3. Kabeļu izvietojumam RJ45 ligzdā jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-
B.2 prasībām un to krosēšana ir jāizpildīta pēc T568B shēmas. 

5.4. Pieslēguma vietas montāžai un marķēšanai jāatbilst ANSI/TIA/EIA-570-B 
standartam.  

5.5. Katrai darba vietai paredzēt 2 (A un B) RJ-45 rozetes. Divas  darba vietas 
4x230V 

5.6. Kabeļu trases tiek veidotas, nepieciešamības gadījumā izmantojot kabeļu 
kanālus, nodrošinot kanālu ietilpības 20% rezervi pēc visu projektēto kabeļu 
instalācijas. 

5.7. Lokālais tīkls koncentrējams komutācijas skapī kopējā aparatūras statnē, veicot 
A un B rozešu komutāciju savienotājpaneļos ar CAT5e RJ-45 ligzdām. Sadales 
paneļu rozešu skaits- 24. 

5.8. Pēc tīkla uzstādīšanas, jāveic katras pieslēguma vietas pārbaude ar sertificētu 
testeri un jāiesniedz mērījumu rezultāti Pasūtītāja atbildīgajai personai.  
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5.8.1. Mērījumi jāveic atbilstoši ISO/IEC 11801 standartam un mērījumu rezultātu 

protokolos jāuzrāda sekojoši parametri : 
5.8.1.1.Wire map 
5.8.1.2.Resistance 
5.8.1.3.Link length 
5.8.1.4.Insertion loss 
5.8.1.5.Return loss 
5.8.1.6.Near end crosstalk (NEXT) 
5.8.1.7.Power sum near end crosstalk (PSNEXT) 
5.8.1.8.Equal level far end crosstalk (ELFEXT) 
5.8.1.9.Power sum equal level far end crosstalk (PSELFEXT) 
5.8.1.10. Attenuation to crosstalk ratio (ACR) 
5.8.1.11. Power sum attenuation to crosstalk ratio (PS ACR) 
5.8.1.12. Delay Skew 
5.8.1.13. Impedance 
5.8.1.14. DC loop resistance 

5.8.2. Savienojošo kabeļu montāžai izmantot kabeļu trepes. 
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6. Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācija 
6.1.1. Stacijas ēku aprīkot atbilstoši Latvijas valsts spēkā esošo normatīvu aktu 

(LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tikli”, 
LV ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, LVS 
CEN/TS EN54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas 
sistēmas -.daļa: Instrukcijas plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai 
ekspluatācijā, izmantošanai un tehniskai apkopei”) prasībām. 
 

6.1.2. Stacijas ēku aprīkot ar apsardzes signalizācijas sistēmu. Sistēmā jāizmanto 
modernus, kvalitatīvus un drošus dažādu tipu signalizācijas detektorus ar 
atšķirīgiem darbības principiem. 

 
6.1.3. Kontroliekārtai jābūt uz 8 rajoniem ar paplašināšanas iespējām līdz 16 zonām. 

Kontroliekārtu jāuzstāda  objekta sakaru telpā kas aprīkota ar kustības 
detektoru. 
 

6.1.4. Signalizācijas vadības pulti jāizvieto apsargājamā zonā, pēc iespējas tuvāk 
durvīm, ko personāls izmanto ienākšanai slēgtā objektā un iziešanai, to 
slēdzot.  Ja nav iespējams izvietot apsargājamā zonā, tad vadības pulti 
jāuzstāda noslēdzama kastītē aprīkotā ar sabotāžas slēdzi.   
 

6.1.5. Tehniskās  apsardzes signalizācija  jānodrošina šādās telpās un jāaprīko ar 
kustības detektoriem, ar papildus akustiskiem (stikla plīšanas) detektoriem 
(telpas, kurās ir logi), durvis jāaprīko ar magnētiskiem kontaktiem:  

6.1.5.1.Uzgaidāmā zāle 
6.1.5.2.Biļešu tirdzniecības telpas  
6.1.5.3.Sakaru telpa stacijā vai atsevišķi stāvoša būvē 
6.1.5.4.Personāla dienesta un sadzīves tehniskā nodrošinājuma telpas 

 
„Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizācijas ierīkošanas darbu 
apjomi” - tabula Nr.4, PIELIKUMI A daļa. 
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1. Projekta mērķis  
Informatīvo un drošības sistēmu projekta realizācijas ietvaros tiks izveidotas 
centralizēti pārvaldāmā pasažieru apziņošanas sistēma (turpmāk – PAS) un video 
novērošanas sistēma (turpmāk – VNS), kuras tiks izbūvētas norādītajās dzelzceļa 
stacijās. 

Projekta realizācija nodrošinās vairākas jaunas funkcijas, kas uzlabos pasažieru 
informēšanas līmeni un nodrošinās augstāku drošības līmeni konkrētajās dzelzceļa 
stacijās: 

• pasažieru informēšanu par vilcienu kustības virzieniem un galamērķiem, 
vilcienu numuru, atiešanas/pienākšanas (kur nepieciešams) laiku, ceļu un citu 
operatīvo informāciju, kas saistīta ar vilcienu kustības sarakstu. Sistēma 
papildus var informēt pasažierus par nestandarta situācijām staciju ēkās un 
uz peroniem (ugunsgrēks, terora draudi utt.). 

• pulksteņu sistēma ēkās un uz peroniem informē pasažierus par pareizu laiku, 
datumu un āra gaisa temperatūru. 

• videonovērošanas risinājums nodrošinās attālinātu kontroli par notikumiem 
stacijas telpās un uz peroniem, kā arī ļaus šo informāciju izmantot dažādu 
incidentu izmeklēšanas gadījumos. 

 
Galvenie Informatīvo un drošības sistēmu infrastruktūras elementi ir šādi: 

• Pasažieru apziņošanas sistēmas (PAS) projektēšana un tās elementu 
uzstādīšana (skat. nodaļā „Darbu apjomi” pievienoto tabulu ar stacijām) uz 
staciju peroniem, staciju sakaru telpās, pašā stacijā un atsevišķās vietās 
serveru telpās Rīgā,  

• Videonovērošanas sistēmas (VNS) projektēšana un tās elementu uzstādīšana 
(skat. nodaļā „Darbu apjomi” pievienoto tabulu ar stacijām) uz staciju 
peroniem un staciju telpās;  

• kopējās infrastruktūras izveide (aparatūras statne, elektrobarošanas un datu 
pārraides komunikācijas, elektrobarošanas aktīvā aparatūra utt.) 
nodrošināšana. 
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2. Projekta īstenošanas vieta 
Realizējamā projekta objektu atrašanās vietas ir 16 dzelzceļa pasažieru stacijās un 
pieturpunkots divos dzelzceļa posmos: 

• Rīga – Sloka (Asari, Babīte, Bulduri, Dubulti, Dzintari, Imanta, Lielupe, Majori, 
Melluži, Pumpuri, Sloka,  Vaivari, Zolitūde) 

• Rīga - Jelgava (Cukurfabrika, Jelgava, Olaine) 
 

 
 
Centralizētās infrastruktūras pārvaldības elementu uzstādīšana: gan administratoru 
un operatoru darba vietas, gan arī centralizēto iekārtu (serveru) uzstādīšanas vietas 
jāizveido Pasūtītāja norādītajās telpās. – sk. nodaļā „ Darbu apjomi”  
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3. Vispārīgās projektēšanas un ierīkošanas prasības 
 
Projektā paredzamie darbi jāveic saskaņā ar FIDIC – Iekārtu piegādes un projektēšanas – 
būvniecības darbu līguma noteikumiem, elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, 
būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Uzņēmējs, pirmo 1999.gada 
izdevumu. 
Uzņēmējam jānodrošina, ka visas sistēmas un konstrukcijas, kuras tiks projektētas, būvētas 
un uzstādītas, būs pilnībā integrējamas esošajā infrastruktūrā, pabeigtas un funkcionējošas, 
saskaņā ar šīm Pasūtītāja Prasībām un atbilstoši Standartiem. 
Visiem darbiem jābūt izpildītiem pēc visaugstākās kvalitātes principiem un tiem jābūt 
atbilstoši Pasūtītāja Prasībām, apstiprinātam projektam un prasībām, attiecībā uz 
konkrētiem darbiem un ražotāja iekārtām. Visām sistēmām, iekārtām un elementiem jābūt 
pārbaudītiem un apstiprinātiem ar kvalitātes sertifikātiem. Uzņēmēja speciālistiem jābūt 
sertificētiem, apmācītiem un pieredzējušiem atbilstošajās jomās un tiem jāspēj izpildīt 
noteiktos darbus.  
Uzņēmējam visi darbi jāveic ar savām mašīnām, iekārtām un resursiem un darbi jāpabeidz 
laikā kā noteikts Konkursa nolikumā. 
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4. Galvenie veicamie darbi 
Uzņēmējam jāveic projektēšanas, piegādes, uzstādīšanas darbi un nodošana ekspluatācijā: 

• Pasažieru apziņošanas sistēmas (PAS) un video novērošanas sistēma (VNS) ieviešana 
nodaļā „Darbu apjomi” norādītajās dzelzceļa stacijās (pieturas punktos);  

• risinājumam nepieciešamo tehniskās izpētes, tehniskās projektēšanas, saskaņošanas 
darbu veikšana; 

• risinājumam nepieciešamo iekārtu un materiālu, t.sk., optiskās šķiedras un vara 
kabeļu, elektroapgādes kabeļu, aktīvās aparatūras nodrošināšana, piegāde, izbūve 
un/vai uzstādīšana; 

• visu sistēmu un risinājumu testēšana; 
• ieviesto risinājumu nodošana ekspluatācijā; 
• risinājuma izpilddokumentācijas un lietošanas instrukciju sagatavošana; 
• Pasūtītāja personāla apmācība; 
• garantijas nodrošināšana izpildītajiem Darbiem un piegādātajām iekārtām. 
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5. Terminoloģija un saīsinājumi 
 

Tabula 1 

SAĪSINĀJUMS SKAIDROJUMS 

ETHERNET Datu pārraides tehnoloģija, izmantojot datu paketēšanu 

FIDIC Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma 
noteikumi (elektriskiem un mehāniskiem darbiem, 
būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic 
Uzņēmējs, pirmais izdevums 1999.g. 

PAS Pasažieru apziņošanas sistēma 

PoE Elektrobarošanas un datu pārraides tehnoloģija caur vītā pāra 
standarta kabeli ‘’Ethernet’’ tīklā (no angļu; Power over 
Ethernet) 

LDz VAS Latvijas Dzelzceļš 

SNMP Datu pārraides protokols (no angļu; Simple Network 
Management Protocol) 

VNS Videonovērošanas sistēma 
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1. Vispārīgas informatīvo un drošības sistēmu projektēšanas un 
būvniecības prasības 

1.1. Ievads 
Plānotās informatīvo un drošības sistēmu ierīkošanas ietvaros ir paredzēta divu 
infrastruktūras risinājumu - Pasažieru apziņošanas sistēmas (PAS) un 
Videonovērošanas sistēmas (VNS)- ieviešana. Katra no šīm sistēmām sastāv no 
risinājuma centralizētās pārvaldības „kodola”, kas tiek izvietots pasūtītāja servera 
telpās Rīgā, kā arī 5. nodaļā „Darbu apjomi” minētajās dzelzceļa stacijās un uz to 
peroniem izvietojamiem sistēmu lokālajiem elementiem.  

1.2. Vispārīgās prasības Pasažieru apziņošanas sistēmai 
1.2.1. Uzņēmējs veic Pasūtītāja esošās dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 
modernizācijai nepieciešamos projektēšanas, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas, 
ekspluatācijā nodošanas un garantijas uzturēšanas darbus, izveidojot jaunu Pasažieru 
apziņošanas sistēmu, uzstādot nepieciešamās iekārtas un programmatūru dzelzceļa 
stacijās un integrējot to centralizēti vadāmas Pasažieru apziņošanas sistēmas (PAS) 
veidā.  
1.2.2. Jābūt realizētiem projektiem citos Eiropas Savienības dzelzceļos, kuros 
izmantotas piedāvātās PAS komponentes – programmatūra un iekārtas. 
1.2.3. Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijai jānodrošina pilnībā 
funkcionējoša Pasažieru apziņošanas sistēma, kas ir gatava darbībai, ieskaitot tās 
pārvaldības, elektrobarošanas un datu pārraides līniju izveidi no stacijas telpas līdz 
peronam un zemējuma nodrošināšanu. Projekta realizācija ietver arī saistītos darbus 
un pakalpojumus, t.sk., kabeļu guldīšanu izbūvētajā vadu kanalizācijā, iekārtu 
uzstādīšanu uz perona izbūvētajām balsta konstrukcijām, mastiem, stacijas ēkā un 
citās pasūtītāja norādītajās serveru telpās, aparatūras statnes un tās aprīkojuma 
uzstādīšanu. 

1.3. Vispārīgās prasības Videonovērošanas sistēmai 
1.3.1. Videonovērošanas ir vienota centralizēta sistēma, kas nodrošina pasažieru 
plūsmas novērošanu tiešraidē, videoinformācijas uzkrāšanu un apstrādi. 
1.3.2. Sistēmas arhitektūra paredz augstu pieejamību, neierobežotu paplašināmību 
un efektīvu skaitļošanas resursu izmantošanu, tā tiek vadīta un izmantota 
centralizēti. 
1.3.3. Videonovērošanas sistēma sastāv no vadības servera, vairākiem ieraksta un 
rezerves ieraksta serveriem. 
1.3.4. Ārējās videonovērošanas kameras jāizvieto tā, lai novērošanas laukumā ietilptu 
pasažieru platformas ar pieguļošām sliedēm, gājēju pārejas pasažieru platformu 
robežās. Ārējās videonovērošanas mērķis ir novērot pasažieru kustību, pasažieru 
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iekāpšanu, izkāpšanu un situāciju uz pasažieru platformām un pie stacijas ēkas. Katrā 
stacijā uzstādīt ne vairāk kā 7 (septiņas) ārējās videonovērošanas kameras uz 
elektronisko iekārtu balsta konstrukcijām vai apgaismes stabiem, vai ēkām. 
Videonovērošanas kameru izvietošanu saskaņot ar Pasūtītāju.  
1.3.5. Stacijas ēkas uzgaidāmā telpā jāuzstāda 1 (viena) videokamera, lai nodrošinātu 
uzgaidāmās telpas novērošanu. Videonovērošanas kameru izvietošanu saskaņot ar 
Pasūtītāju.  

1.4. Vispārīgas prasības projektam 
1.4.1. Uzņēmējam savā piedāvājumā jāiekļauj un pēc tam izpilddokumentācijas 
sagatavošanas stadijā detalizēti jāizstrādā: 

1.4.1.1. visas shēmas un zīmējumi, kas ir nepieciešami sistēmas darbības 
principu izpratnei; 
1.4.1.2. visu sistēmas un tās komponenšu apraksti un tehniskie dati, piedāvātie 
testi, kas ir nepieciešami visu sistēmas funkciju izpratnei. 
1.4.1.3. funkciju nodrošināšanas apraksti, kas ietver informāciju par to, kā tās 
tiek izpildītas sistēmas un sistēmas elementu līmenī. 

1.4.2. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai visa dokumentācija, kas 
saistīta ar iepriekš minētajām aktivitātēm, t.sk.: 

1.4.2.1. visu veicamo darbu detalizēts grafiks; 
1.4.2.2. sistēmas un tās komponenšu apraksts; 
1.4.2.3. iekārtu konfigurācijas parametri; 
1.4.2.4. sistēmu darbības specifikācijas un vadības rokasgrāmatas. 

1.4.3. Uzņēmējam jānodrošina sistēmas darbības garantijas apkalpošana 2 gadu laikā 
pēc Defektu novēršanas perioda (1 gads no sistēmu infrastruktūras elementu 
pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas). Sistēmas infrastruktūras elementu 
garantijas periods ir 2 gadi no pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas brīža. 
1.4.4. Uzņēmējs veic piegādātās sistēmas testus un pārbaudi darbībā un garantē, ka 
uzstādītā sistēma nodrošinās darba uzdevumā un tehniskajā specifikācijā pieprasītās 
funkcijas. Izmēģinājumu rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam. 
1.4.5. Uzņēmējam ir jāsaskaņo darbu veikšanas grafiks un kārtība ar līguma 
„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” izpildītāju. 
1.4.6. Uzņēmējs nedrīkst pieļaut līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 
modernizācija” ietvaros veikto darbu kvalitātes pasliktināšanos. 
1.4.7. Uzņēmējam jāsniedz informācija  līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 
modernizācija” izpildītājam par plānotajiem darbiem un iekārtu uzstādīšanu, kura 
nepieciešama būvniecības projekta izstrādei un izpildei. 

1.5. Projekta izpilddokumentācijas saturs 
Projekta izpilddokumentācijā jāietver vismaz šādi elementi: 
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1.5.1. Sistēmu funkcionālās un principiālās shēmas; 
1.5.2. Kabeļa ieguldīšanas shēmas; 
1.5.3. Kabeļu ieguldīšanas projektētāja sertifikāts; 
1.5.4. Montāžas rasējumi; 
1.5.5. Visu elektronisko ierīču tehniskie apraksti, tai skaitā uzstādīšanas, 
konfigurēšanas apraksti. 
1.5.6. Citi nepieciešamie dokumenti projekta un Pasūtītāja prasību izpildei. 
1.5.7. Uzņēmēja dokumenti jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros un elektroniskā 
formā.   

1.6. Programmatūras dokumentācija 
1.6.1. Programmatūras (Software jeb SW) projekta dokumentācijā jāietver:  

1.6.1.1. Programmatūras funkciju kopējais apraksts vienkārši uztveramā formā;  
1.6.1.2. Operētājsistēmas kopējais apraksts; 
1.6.1.3. Galveno failu apraksts; 
1.6.1.4. Grafiskās lietotāja saskarnes; 
1.6.1.5. Programmatūras ārējo saskarņu funkciju detalizēts apraksts (SNMP un 
citi); 
1.6.1.6. Datu glabāšanas, apstrādes un apmaiņas risinājums ar citām sistēmām 
(ja tiek izmantots); 

1.6.2. Visus programmatūras atjauninājumus jāuzstāda bez papildsamaksas. Ja 
Uzņēmējs veic izmaiņas programmatūrā pēc garantijas apkalpošanas termiņa 
beigām, attiecīgās izmaiņas jāpiegādā Pasūtītājam bez atlīdzības. 
1.6.3. Nododot ekspluatācijā, Uzņēmējs nodod pasūtītājam visas uzstādītās 
programmatūras instalācijas paketes, administratora paroles, konfigurācijas, 
uzstādīto sistēmu rezerves kopijas un citu informāciju, kas nepieciešama šo sistēmu 
ekspluatācijai un uzturēšanai. 

1.7. Iekārtu dokumentācija 
1.7.1. Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam risinājuma 
izpilddokumentācija tādā formā un detalizācijas pakāpē, lai varētu izprast sistēmas 
darbību un salīdzināt piedāvāto sistēmu ar analoģiskām sistēmām.  
1.7.2. Iekārtu (Hardware jeb HW) projekta dokumentācijā jāietver: 

1.7.2.1. Iekārtu slēguma kopējais apraksts ar pārskata shēmām, lai saprastu 
visas sistēmas funkciju un apakšsistēmu mijiedarbību; 
1.7.2.2. Iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas procedūras, ieskaitot visu 
parasto pārbaužu un to intervālu pilnu sarakstu, nosacījumus parastajām 
apskatēm un rīcībai ārkārtas situācijās un rekomendācijas reģistrējamiem 
apskašu rezultātiem. 
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1.7.2.3. Sarakstu ar sistēmas visu sastāvdaļu pilnu identifikāciju, ko iespējams 
nomainīt katra iekārtas bloka kalpošanas laikā, un instrukcijas, lai savstarpēji 
apmainītu šīs sastāvdaļas. 
1.7.2.4. Visu funkcionālo līmeņu blokshēmas ar visu sistēmas sadarbību 
aprakstu; 
1.7.2.5. Visu ieejas – izejas saskarņu shēmas un to apraksts; 
1.7.2.6. Elektrobarošanas shēmas ar aizsardzību un to apraksts; 
1.7.2.7. Saskarņu ierīču shēmas un ķēdes. 

1.8. Programmatūras un apkalpošanas lietotāja rokasgrāmatas 
1.8.1. Projekta izstrādes laikā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visas lietotāja 
rokasgrāmatas atbilstoši šādām prasībām: 

1.8.1.1. Lietotāja rokasgrāmatas sistēmas apkalpojošajiem darbiniekiem - 
latviešu un angļu valodās; 
1.8.1.2. Lietotāja rokasgrāmatas sistēmas funkciju izpratnei un salīdzināšanai ar 
analoģiskām sistēmām. 

1.8.2. Jāizstrādā ekspluatācijas noteikumi sistēmas apkalpošanas procesam. 
Noteikumos jābūt aprakstītiem detalizētiem profilakses un uzturēšanos procesiem, 
kas ir nepieciešami, lai katras apakšsistēmas iekārtas (hardware) un programmatūru 
(software) uzturētu darba stāvoklī. 
1.8.3. Ekspluatācijas un apkalpošanas noteikumos jāietver :  

1.8.3.1. Piegādājamo iekārtu dati; 
1.8.3.2. Visas ražotāju nodrošinātās rokasgrāmatas visām iekārtu 
komponentēm;  
1.8.3.3. Procedūras programmatūras instalācijai un atjaunošanai avāriju 
gadījumos; 
1.8.3.4. Programmatūras uzturēšanas procedūras, ieskaitot visu parasto 
pārbaužu un to intervālu pilnu sarakstu, nosacījumi parastajām pārbaudēm un 
rīcībai ārkārtas situācijās un rekomendācijas reģistrējamiem apskašu 
rezultātiem  
1.8.3.5. Parametru pārprogrammēšanas apraksti; 
1.8.3.6. Testēšanas procedūras un testēšanas plāna apraksts. 

1.9. Izpilddokumentācija 
Izpilddokumentācijā jāietver šādas komponentes:  

1.9.1. Shēmas un rasējumi saskaņā ar kopējā tehnoloģiskā risinājuma Tehnisko 
projektu; 
1.9.2. Sistēmas un tās apakšsistēmu programmatūras apraksti; 
1.9.3. Lietotāja rokasgrāmatas;  
1.9.4. Apkalpošanas noteikumi; 
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1.9.5. Testēšanas rezultāti; 
1.9.6. Slēpto darbu akti; 
1.9.7. Darbu pieņemšanas akti; 
1.9.8. Cita nepieciešamā projekta izpilddokumentācija. 

1.10. Personāla apmācība 
1.10.1. Uzņēmējam jānodrošina Uzņēmēja piegādātās programmatūras un iekārtu 
Pasūtītāja speciālistu apmācība, paredzot apmācības programmu šādām Pasūtītāja 
darbinieku lomām un darbinieku skaitam: 

1.10.1.1. operatori - 10 personas 
apmācību laikā darbiniekam jāiegūst pamatzināšanas par darbību, 
uzbūves principiem un iespējamiem problēmvadības scenārijiem. 
Apmācību beigās darbiniekam jāizsniedz apliecinājums par apmācību 
kursu noklausīšanos.  

1.10.1.2. sistēmas administratori - 5 personas PAS sistēmai un 2 VNS sistēmai. 
apmācību laikā darbiniekam jāiegūst pamatzināšanas par darbību un 
uzbūves principiem. Darbiniekam jārada sapratne par 
programmatūras un iekārtu darbību un problēmvadības scenārijiem. 
Zināšanu līmenim jābūt augstākam par datortīkla administratora 
pirmā līmeņa prasībām. Apmācību beigās darbiniekam jāizsniedz 
apliecinājums par apmācību kursu noklausīšanos. 

1.10.2. Uzņēmējam defektu novēršanas periodā jāsadarbojas ar Pasūtītāju risinājuma 
ekspluatācijas procesu izstrādes darba grupā, paredzot un savā piedāvājumā ietverot 
tam nepieciešamos resursus. 

1.11. Testēšanas procedūra 
Testēšanas procedūrā jāiekļauj šādas komponentes un aktivitātes: 

1.11.1. Ar Pasūtītāju saskaņota testēšanas procedūra; 
1.11.2. Ar Pasūtītāju saskaņoti testu apraksti; 
1.11.3. Ar Pasūtītāju saskaņota testa programma un plāns; 
1.11.4. Testu rezultāti, ko apstiprina Pasūtītāja pārstāvis,  
1.11.5. Slēpto darbu pārbaudes dokumentācija un akti; 
1.11.6. Testēšanas dokumentācija un akti pēc sekmīgas testēšanas pabeigšanas; 
1.11.7. Iekārtu pases; 
1.11.8. Citi nepieciešamie dokumenti. 
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2. Risinājuma arhitektūras apraksts 

2.1. Vispārējā PAS arhitektūra  
Uzņēmējam, projektējot un piegādājot PAS, jānodrošina risinājuma arhitektūra, kas 
atbilst šādiem principiem: 

2.1.1. Sistēmai ir centralizēta vadība; 
2.1.2. Sistēmai ir centralizēta konfigurāciju datubāze; 
2.1.3. Ziņojumu pārraidei tiek izmantots LDz Ethernet tīkls; 
2.1.4. Risinājums ir mērogojams (centralizēta vadība nodrošina jaunu staciju tipveida 
apziņošanas sistēmas infrastruktūras elementu pieslēgšanu, nemainot risinājuma 
centralizēto pārvaldības programmatūru); 
2.1.5. Automātiskā paziņojumu ģeneratora vadība ar XML; 
2.1.6. Attālināta programmatūras un parametru ielāde; 
2.1.7. Interfeiss integrācijai ar citām sistēmām: 

2.1.7.1. Detalizēts interfeisa iespēju un funkciju apraksts (sistēmas 
ražotāja apstiprināts dokuments vai detalizēta standarta 
specifikācija, ja tiek izmantots atvērtais standarts,  ) - ziņojumi, 
parametri, secība  un to nozīme, un cita nepieciešamā informācija, 
kas kopumā ir pietiekami, lai Pasūtītājs var noteikt prasības 
nākotnē ieviešamās vilcienu kustības vadības sistēmas (vai citu 
sistēmu) interfeisam un protokoliem, un veikt integrāciju ar tām 
bez piegādātāja iesaistīšanas; 

2.1.7.2. Apliecinājums, ka ir pieļaujama specifikācijas brīva izmantošana – 
tajā skaitā Pasūtītājam ir tiesības izmantot šo dokumentu prasību 
izstrādei integrējamām sistēmām, nodot citām personām 
programmatūras izstrādei  un integrācijas īstenošanai; 

2.1.7.3.   Nepieciešamās licences un iekārtas (ja tādas ir nepieciešamas) 
vismaz viena šāda savienošanas interfeisa izmantošanai, kā arī 
norādīt, kas ir papildus nepieciešams 6 šādu interfeisu 
izmantošanai. 

2.1.8. Ne mazāk kā 9 ziņojumu prioritāšu līmeņi audio paziņojumiem; 
2.1.9. Visu ziņojumu un bojājumu fiksēšana notikumu žurnāla (LOG) failā; 
2.1.10. Vienota, centralizēta sistēma ar centralizētu monitoringu un uzraudzību; 
2.1.11. Augsta darbības drošība: 

2.1.11.1. svarīgākie mezgli tiek rezervēti; 
2.1.11.2. viena elementa (moduļa) bojājums neietekmē visas stacijas kā 
sistēmas darbību; 
2.1.11.3. maksimāla visu sistēmas elementu darbības kontrole, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu apziņošanas sistēmas darbību; 
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2.1.11.4. nekavējoši ziņojumi par darbības kļūmēm; 
2.1.11.5. vadības serveru bojājums vai nepieejamība nepārtrauc regulāro balss 
paziņojumu veikšanu. 

2.1.12. Standartizēti aparātiskie interfeisi (PSTN, ISDN, SIP) savienošanai ar citām 
sistēmām; 
2.1.13. uz displejiem un skaļruņiem tiek novadīti tikai sistēmā ierakstītie un/vai 
operatora/dispečera paziņojumi. 
2.1.14. Displeju vadības interfeisa apraksts. Detalizēts interfeisa iespēju un funkciju 
apraksts (ražotāja apstiprināts dokuments vai detalizēta standarta specifikācija, ja 
tiek izmantoti atvērtie standarti–) - ziņojumi, parametri, secība  un to nozīme, un cita 
nepieciešamā informācija, kas kopumā ir pietiekama, lai Pasūtītājs nākotnē var veikt 
displeju nomaiņu. 

Zemāk redzamajā attēlā Attēls 1. Staciju pieslēguma struktūrshēma, shematiski 
parādīti Pasažieru informācijas sistēmas pieslēgšanas principi kopējam LDz tīklam. 

Attēls 1. Staciju pieslēguma struktūrshēma 
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2.2. PAS komponentes 
Projektējamā un piegādājamā Pasažieru apziņošanas sistēma ietver tālāk uzskaitītās 
apakšsistēmas. Apakšsistēmām un to komponentēm jāatbilst šajā dokumentā 
aprakstītajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām. 

2.2.1. Vizuālā un balss apziņošanas apakšsistēma 
Vizuālā un balss apziņošanas apakšsistēma sastāv no: 

2.2.1.1. Vadības servera (uzstāda Rīgā, serveru telpā, konkrēto vietu saskaņo 
projekta izstrādes gaitā), kas nodrošina vizuālās un audio apziņošanas iekārtu 
automātisko paziņojumu attēlošanu un atskaņošanu atbilstoši PAS vilcienu 
sarakstam; 

2.2.1.2. Vadības serveris nodrošina vizuālās apziņošanas iekārtu konfigurēšanu, 
darbības un stāvokļa kontroli. 

2.2.2. Vizuālā apziņošanas apakšsistēma 
Vizuālā apziņošanas apakšsistēma sastāv no: 

2.2.2.1. Dažādu izmēru un konfigurāciju LED displejiem ar vadības moduļiem; 
2.2.2.2. Ēkās izvietotiem TFT LCD ekrāniem, kuri rāda aktuālo vilcienu kustības 
sarakstu un citu informāciju (reklāma, paziņojumi utt.). 

2.2.3. Pulksteņu vadības apakšsistēma 
Pulksteņu vadības apakšsistēma sastāv no: 

2.2.3.1. Industriāli ražotiem LED ciparu pulksteņiem, kuri secīgi attēlo laiku, 
datumu un temperatūru attiecīgajā stacijā; 
2.2.3.2. Dublējoša primārā (etalona visām infrastruktūras sistēmām) laika 
kontroliera digitālo un analogo pulksteņu vadībai ar centralizētu laika 
sinhronizācijas iespēju (iekārtu uzstāda Rīgā, projekta izstrādes laikā norādītajā 
serveru telpā). 

2.2.4. Balss apziņošanas apakšsistēma  
Balss apziņošanas apakšsistēma sastāv no: 

2.2.4.1. Sistēmas kontroles un monitoringa servera, kas veic centralizētu visu 
apziņošanas iekārtu stāvokļa kontroli un konfigurāciju. Šī servera atteikums 
neietekmē lokālo manuālo paziņojumu sistēmas darbību (uzstāda Rīgā, 
norādītajā serveru telpā); 
2.2.4.2. Apziņošanas iekārtām, kas nodrošina automātisko balss ziņojumu 
atskaņošanas komandu saņemšanu no PAS ziņojumu servera (caur IP tīklu, XML 
formātā), attiecīgo ziņojumu fragmentu apvienošanu un atskaņošanu uz 
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atbilstošās grupas/zonas skaļruņiem, kā arī balss ziņojumu saņemšanu, 
izmantojot VoIP saskarni un tiešo pieslēgumu; 
2.2.4.3. Iekšējiem un ārējiem skaļruņiem, apvienotiem neatkarīgās grupās 
dažādu objekta zonu apziņošanai. 
2.2.4.4. Specializētiem apziņošanas termināliem manuālo paziņojumu 
veikšanai. 

2.2.5. PAS uzraudzības un vadības apakšsistēma 
PAS uzraudzības un vadības apakšsistēma paredzēta PAS darbības procesa atbalstam 
un nodrošina centralizētu PAS elementu darbības uzraudzību un kontroli, atbalstot 
gan displejus, gan skaļsakaru pamatiekārtas, gan dispečeru terminālus un citus 
sistēmas elementus: 

2.2.5.1. Nodrošina pilnīgu sistēmas darbības statusa vizualizāciju. 
2.2.5.2. Nodrošina bojājumu un atteikumu vizualizāciju, ar diagnostikas un 
analīzes iespējām (sistēmas testi, atskaites ar filtrācijas iespēju uz ekrāna un 
iespēju izdrukāt). 
2.2.5.3. Nodrošina sistēmas notikumu žurnāla (LOG) veidošanu un glabāšanu. 
2.2.5.4. Nodrošina paziņojumu par atteikumiem un kļūmēm nosūtīšanu uz e-
pastu un/vai SMS. 
2.2.5.5. Nodrošina iespēju pieslēgt vairākas darbavietas (lokāli stacijās/pieturas 
punktos un vadības centrā) caur IP tīklu. 
2.2.5.6. Nodrošina Sistēmas elementu konfigurēšanu, programmatūras versiju 
centralizētu atjaunošanu. 
2.2.5.7. Nodrošina iekārtu konfigurāciju uzstādījumu rezerves kopiju veidošanu, 
glabāšanu un atjaunošanu. 
2.2.5.8. Nodrošina vizuālo un audio paziņojumu sagatavju, skaņas failu 
centralizētu glabāšanu un ierakstīšanu iekārtās. 

2.2.6. PAS dispečera/operatora un administratora darba vietas 
PAS dispečera/operatora un administratora darba vieta sastāv no datora, diviem 
monitoriem, nepārtrauktās barošanas iekārtas un apziņošanas termināla – atrašanās 
vieta pēc pasūtītāja norādījuma projektēšanas laikā. 

2.3. Vispārējā VNS arhitektūra  
Uzņēmējam, projektējot un piegādājot PAS, jānodrošina risinājuma arhitektūra, kas 
atbilst šādiem principiem: 

2.3.1. VNS tiek veidota kā centralizēti pārvaldīta infrastruktūra ar vadības serveri un 
datu glabāšanas risinājumu Pasūtītāja datu centrā un videonovērošanas 
infrastruktūru darba apjomos norādītajās stacijās un uz to peroniem. 

14 
 



 
 

Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2.3.2. Sistēma sinhronizē laiku visiem serveriem un videonovērošanas kamerām, 
izmantojot NTP protokolu. 
2.3.3. Nepārtraukta informācijas attēlošana reālā laikā visiem sistēmas lietotājiem, t.i. 
sistēmas skaitļošanas resursam jābūt pietiekamam arī tajos gadījumos, kad ir 
pieslēgts projektā paredzēto kameru skaits un sistēmu izmanto maksimālais 
vienlaicīgo lietotāju skaits. 
2.3.4. Ārā uzstādītajām iekārtām jābūt aizsargātām no atmosfēras un komutācijas 
pārsprieguma ietekmes un vandālisma. 
2.3.5. Videonovērošanas kameras jānodrošina ar aizsardzību pret zibeni. 
2.3.6. Videonovērošanas kameras jānodrošina ar tehnisko apsardzes signalizāciju, 
uzstādot kameras apvalkā kontakta slēdzi un videonovērošanas kameras apvalkā 
uzstādīto kontakta slēdzi savienojot ar tehnikās apsardzes kontroliekārtu. 
2.3.7. VNS ir jānodrošina interfeiss ar apsardzes signalizāciju, lai varētu informēt to 
par sakaru zudumu ar kameru vai citiem notikumiem. 

2.4. VNS komponentes 
Projektējamā un piegādājamā Videonovērošanas sistēma ietver tālāk uzskaitītās 
apakšsistēmas un komponentes. Apakšsistēmām un komponentēm jāatbilst šī 
dokumenta 6. punktā aprakstītajām tehniskajām prasībām. 

2.4.1. Videonovērošanas pārvaldības apakšsistēma (VPS) 
Videonovērošanas pārvaldības apakšsistēma nodrošina visu videonovērošanas 
sistēmas gala iekārtu, serveru un lietotāju vienotu pārvaldību. 
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2.4.1.1. VPS ļauj instalēt un vadīt virtualizētus 64-bitu Server OS serverus. 

2.4.1.2. VPS nodrošina kļūmjpārlēces opciju, kura nodrošina automātisku 
sinhronizāciju ar kameras atmiņas karti, lai vajadzības gadījumā 
nekavējoties sniegtu nepieciešamos datus ieraksta serveriem un 
nodrošinātu to maksimālu darbspējas laiku un minimizētu datu 
zuduma risku. 

2.4.1.3. VPS ļauj pieslēgt neierobežotu IP kameru daudzumu katram 
ieraksta serverim. 

2.4.1.4. VPS programmatūra nodrošina ātru pierādījumu eksportu, 
eksportējot video dažādos formātos, ieskaitot video eksportēšanu 
no vairākām kamerām ar autonomu atskaņotājprogrammu. Video 
datiem ir iespējams uzlikt digitālo parakstu. Eksportēšana uz DVD-
RW, USB un citiem datu nesējiem. 

2.4.1.5. VPS nodrošina vairāklīmeņu arhīvu, kas automātiski samazina 
ierakstīto kadru skaitu (JPEG, MPEG-4, H.264) sekundē katru reizi, 
kad dati tiek nosūtīti uz nākamo arhivēšanas līmeni. Minimālais 
līmeņu skaits – 3. 

2.4.1.6. Iespēja rakstīt un monitorēt dažādas izšķirtspējas attēlus 
vienlaicīgi no vienas IP kameras. Sistēma ļauj konfigurēt ieraksta 
kadru skaitu, bitu pārraides ātrumu un izšķirtspēju katrai kamerai 
individuāli. Sistēma ļauj lietotājam konfigurēt kameras ar vienādu 
kadru skaitu, bitu pārraides ātrumu un izšķirtspēju grupās, ļaujot 
efektīvā veidā vienlaikus iestatīt parametrus jebkuram kameru 
skaitam. 

2.4.1.7. Iespēja vienlaikus veikt gan videoattēlu ierakstu, gan to meklēšanu 
un nolasīšanu pēc laika. 

2.4.1.8. Elektronisks notikumu reģistrācijas žurnāls. 

2.4.1.9. Aizsardzība pret atsevišķu serveru vai sistēmas apstāšanos - 
kļūmjpārlēces serveris. 

2.4.1.10. Attālināta piekļuve video tiešraidēm un arhīvam no datora un 
mobilajām ierīcēm. 

2.4.1.11. Web klienta interfeiss bez programmatūras uzstādīšanas, lai 
iegūtu tiešsaistes informāciju no noteiktām videonovērošanas 
kamerām. 
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2.4.1.12. Attālināta izpildiekārtu vadība. 

2.4.1.13. Attālināta sistēmas konfigurēšanas iespēja. 

2.4.1.14. Vairākas iespējas autorizēties izmantojot Active Directory un 
pārvaldības risinājuma iespējas. 

2.4.1.15. Vairāklīmeņu lietotāju tiesības. 

2.4.1.16. Sistēma veic noteiktas, iepriekš definētas darbības saskaņā ar 
jebkuriem sistēmā reģistrētiem notikumiem vai to kombinācijām 
(kamera sāk ierakstu, ieslēdzas gaisma, atveras vārti utt.). 

2.4.1.17. Iespēja veidot grāmatzīmes, lai vēlāk ātri varētu atrast vajadzīgo 
informāciju videoarhīvā. 

2.4.1.18. Lietotāja aplikācijai ir iebūvēta kartes funkcija, kas nodrošina 
intuitīvu kameru un sistēmas pārskatu. 

2.4.1.19. Programmiski neierobežots vienlaicīgo sistēmas lietotāju skaits. 

2.4.1.20. Multicast straumēšanas funkcija, lai optimizētu datu pārraides 
tīkla noslodzi. 

2.4.1.21. Iespēja pieslēgt videosienu moduli/funkcionalitāti. 
 

2.4.2. Videonovērošanas datu apstrādes apakšsistēma (VDAS) 
Videonovērošanas datu apstrādes apakšsistēma nodrošina videonovērošanas datu 
apstrādi un glabāšanu 
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2.4.3. Apakšsistēmai jānodrošina šādas datu apstrādes prasības: 

2.4.3.1. Datu apstrādes infrastruktūra jāpiedāvā atbilstoša, lai veiktu datu 
apstrādi no visām piedāvātajām kamerām, bet ne mazāka kā 
vismaz divi serveri.  

2.4.3.2. Uz katra servera jābūt izvietotām divām atdalītām vidēm: 
videonovērošanas datu apstrādes un pārvaldes. 

2.4.4. Apakšsistēmai jānodrošina šādas datu glabāšanas prasības: 

2.4.4.1. Apakšsistēmai jānodrošina četri spoguļoti datu apjomi (2 x 
„dzīvajai datu bāzei" un 2 x „arhivētajiem datiem").  

2.4.4.2. Spoguļošana jānodrošina neatkarīgi no datu apstrādes serveriem.  

2.4.4.3. Katru apjomu jāspēj palielināt, neapstādinot sistēmas darbību. 

2.4.4.4. Atkarībā no datu pieprasījuma intensitātes, risinājumam jābūt 
iespējai nodrošināt automātisku datu pārdali, starp dažādas 
ātrdarbības diskiem.  

2.4.4.5. Visus četrus apjomus jāvar izvietot divās neatkarīgās ģeogrāfiskās 
vietās. 

 

2.4.5. VNS gala iekārtas 
Videonovērošanas sistēmas gala iekārtas veido divu tipu videonovērošanas kameras: 

2.4.5.1. iekštelpās uzstādāmas IP videokameras ir vandāldrošas; 
2.4.5.2. ārā uzstādāmas IP videokameras.  

3. Sistēmu infrastruktūras izveides principi 

3.1. PAS infrastruktūras izveides principi 
Projektējot Pasažieru apziņošanas sistēmu, Uzņēmējam jābalstās uz šādiem 
infrastruktūras izveides principiem: 

3.1.1. PAS sistēmas uzraudzības un vadības sistēmai jāizmanto klienta-servera 
modelis (centralizēts resursu serveris un vairākas administratoru un lietotāju 
darbavietas); 
3.1.2. Sistēmas operatora un administratora darba vietas tiek pieslēgtas 
centralizētajam serverim, izmantojot LDz IP tīklu; 
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3.1.3. Pasažieru audio vizuālās informēšanas sistēmas dispečerus/operatorus un 
administratorus plānots izvietot Rīgā (pamata darba vieta - Turgeņeva ielā 14, 
rezerves darba vieta - Stacijas laukumā 2); 
3.1.4. Sistēmas iekārtu un programmatūras vadību, uzraudzību un konfigurāciju pēc 
tās nodošanas ekspluatācijā veic Pasūtītājs. 

3.2. VNS infrastruktūras izveides principi 
3.2.1. Videonovērošanas pārvaldības sistēma (VPS) 
Videonovērošanas pārvaldības sistēmas risinājums ir veidots tā, lai sistēma varētu 
tikt izvietota neierobežotā skaitā serveru un objektu, ar iespēju veikt novērošanu 24h 
dienā, 7 dienas nedēļā, un nodrošinātu iespēju pieslēgt dažādu piegādātāju gala 
iekārtas. VPS jānodrošina visu gala iekārtu, serveru un lietotāju vienotu pārvaldību. 
3.2.2. Videonovērošanas datu apstrādes sistēma (VDAS) 

3.2.2.1. Visām "Dzīvās datu bāzes" datu apjoma komponentēm ir jābūt 
rezervētām, nodrošinot darbības nepārtrauktību atsevišķas 
komponentes bojājuma gadījumā. 

3.2.2.2. Visām arhīva apjoma komponentēm ir jābūt rezervētām, nodrošinot 
darbības nepārtrauktību atsevišķas komponentes bojājuma gadījumā. 

3.2.2.3. Piedāvātajam risinājumam bez papildu serveriem un datu glabāšanas 
iekārtām (disku masīvu kontrolieriem, lenšu iekārtām, vai citiem 
kontrolējošiem elementiem) jānodrošina paplašināšanas iespēja vismaz 
2* reizes (2* lielāku procesoru apjomu, operatīvās atmiņas apjomu, 
pieslēgumu skaitu, datu glabāšanas apjomu u.t.t.) 

3.2.2.4. Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences sistēmas elementu 
(serveru un datu glabāšanas iekārtu) darbināšanai, rezervēšanai un 
spoguļošanai. 

3.2.3. Piedāvātajam risinājumam ir jābūt paplašināmam kā vienotai sistēmai ar visu 
lietotāju un pieslēgto videonovērošanas kameru centralizētu vadību. Pretendentam 
ir jāapraksta sistēmas paplašināšanas iespējas ilgtermiņā, plānojot pieslēgt līdz 2000 
videonovērošanas kamerām. 

 

3.3.  LDz nodrošinātā IT un tīkla infrastruktūra 
Lai nodrošinātu sistēmu uzstādīšanu LDz koncerna objektos, nepieciešams izmantot 
tālāk uzskaitīto LDz esošo IT un tīkla infrastruktūru. 

3.3.1. Datu pārraides tīkls: 
3.3.1.1. jānodrošina sistēmu pieslēgšana pie LDz IP tīkla, lai nodrošinātu 

centralizētā risinājuma darbināšanas un pārvaldības iespējas. 
3.3.2. DC un serveru telpas infrastruktūra:  
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3.3.2.1. PAS centrālā ziņojumu servera un pulksteņu sistēmas (etalona 
laika) serveru izvietošanai jāizmanto Pasūtītāja datu centra vai 
serveru telpu resursi. 

3.3.2.2. Videonovērošanas sistēmas centrālo serveru un datu glabāšanas 
sistēmas izvietošanai jāizmanto Pasūtītāja norādītie datu centra vai 
serveru telpu resursi. 

3.3.2.3. šajos datu centros vai serveru telpās šiem serveriem tiks 
nodrošināta nepieciešamā elektrobarošanu, datu pieslēgumu 
kanāli, gaisa kondicionēšana un sistēmu centralizētas monitoringa 
iespējas. 

3.3.2.4. Šajās telpās tiek nodrošināta arī nepieciešamā personāla piekļuves 
kontrole un videonovērošana. 

3.3.3. Elektrobarošana, pārsprieguma aizsardzība un zemējums staciju telpās: 
3.3.3.1. staciju telpās elektrobarošanai jāizmanto esošās elektrobarošanas 

pieslēguma vietas (sadalnes) savienojošo kabeļu pieslēgšanai. 
3.3.3.2. LDz datu pārraides tīkls infrastruktūra (optikas pieslēgums) un 

nepieciešamā tīkla aktīvā aparatūra tiek pieslēgta piegādātajā 
aparatūras statnē sakaru telpā stacijā. 

3.4. LDz esošie IS elementi 

3.4.1. PAS sistēmas esošie vai saistītie IS elementi 
Veicot PAS risinājuma projekta izstrādi, jāņem vērā, ka šobrīd LDz esošajā IT 
infrastruktūrā (Rīgas stacijā) jau ieviesta VAPIS sistēma.  

Ieviešot jauno pasažieru apziņošanas sistēmu, ir jānodrošina sistēmas interfeisa 
detalizēts apraksts, lai nākotnē būtu iespējams nodrošināt tās integrāciju ar VAPIS un 
citām sistēmām. Šī konkursa ietvaros šī integrācija netiek iekļauta Uzņēmēja darbu 
apjomos. 

3.4.2. PAS integrācijas iespējas  
Sistēmai jābūt iekļautam  interfeisam integrācijai ar vilcienu kustības vadības sistēmu 
un citām sistēmām nākotnē. 

3.4.3. VNS sistēmas esošie vai saistītie IS elementi 
Izstrādājot VNS sistēmas risinājumu, nav jāņem vērā esošie LDz videonovērošanas 
risinājumi, jo ar citām LDz videonovērošanas sistēmām integrācija šī konkursa darba 
uzdevuma ietvaros netiks veikta. 
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4. Pasažieru apziņošanas sistēmas funkcionālās prasības 
Plānotā PAS paredzēta LDz koncerna darbības nodrošināšanai, nepieciešamās 
audiovizuālās informācijas sniegšanai pasažieriem un darbiniekiem stacijās un uz 
peroniem.  

Sīkāks nepieciešamo funkciju apraksts un to dalījums pa sistēmas komponentēm un 
apakšsistēmām aprakstīts nākamajās sadaļās. 

4.1. PAS un tās apakšsistēmu funkcijas 
Pasažieru apziņošanas sistēmai un tās apakšsistēmām jānodrošina tālāk uzskaitītās 
funkcionālās prasības.  

4.1.1. Balss un vizuālās apziņošanas apakšsistēmu vispārējās funkcionālās prasības 
4.1.1.1. Apakšsistēmām jānodrošina šāda veida audio un vizuālā apziņošana: 

4.1.1.1.1. operatīvu paziņojumu atskaņošana/vizualizācija LDz stacijās; 
4.1.1.1.2. automātiska iepriekš sagatavotu paziņojumu atskaņošana un 
vizualizācija saskaņā ar noteiktu grafiku; 
4.1.1.1.3. pasažieru staciju (vizuālā un audio) pasažieru informēšana par 
aizejošajiem un pienākošajiem vilcieniem, izmaiņām kustības grafikā, 
brīdinājuma paziņojumi par garāmbraucošajiem vilcieniem kā arī 
paziņojumi par dažādām nestandarta situācijām staciju ēkās un uz 
peroniem (ugunsgrēks, plūdi, terora draudi, utt.), pareizu laiku, datumu, 
āra gaisa temperatūru; 

4.1.1.2. Apakšsistēmām jāgarantē paziņojumu kvalitātes un izpildes kontrole, 
kas nodrošina, ka paziņojumi tiek veikti garantēti un iepriekš definēto kvalitāti. 
Pretējā gadījumā tiek ģenerēts ziņojums par bojājumu; 
4.1.1.3. Tā kā PAS ir paredzēta lietošanai visā LDz tīklā, tad tajā izmantotajām 
iekārtām jāatbalsta: 

4.1.1.3.1. sistēmas komponenšu (displeji, audio apziņošana utt.) 
paplašināšanas iespēja un centrālo mezglu mērogojamība (paplašināšana) 
vismaz līdz 200 dzelzceļa staciju vadībai, izmantojot uzstādīto centralizēto 
pārvaldības programmatūru; 
4.1.1.3.2. visām iekārtām, kuras izpilda audio apziņošanas funkcijas, 
jāizmanto 48V DC elektrobarošanu kā pamata elektrobarošanu; 

4.1.1.4. Balss un vizuālās apziņošanas procesa nodrošināšanai, PAS nodrošina 
šāda veida informāciju: 

4.1.1.4.1. informēt pasažierus par vilciena virzienu un galamērķi, vilciena 
numuru, atiešanas laiku, ceļu un citu operatīvo informāciju, kas saistīta ar 
vilcienu kustības sarakstu; 
4.1.1.4.2. papildus informēt pasažierus par nestandarta situācijām ēkās un 
uz peroniem (ugunsgrēks, terora draudi utt.); 

21 
 



 
 

Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana 
____________________________________________________________________________________________ 
 

4.1.1.4.3. pulksteņu sistēma ēkās un uz peroniem informē pasažierus par 
pareizu laiku, datumu un āra gaisa temperatūru (temperatūras sensoru 
uzstāda katrā stacijā); 

4.1.1.5. Balss un vizuālās apziņošanas apakšsistēmas nodrošina šādas iespējas: 
4.1.1.5.1. Sistēmai jāatbalsta vismaz 3 displeju (2 peroni un stacijas 
iekštelpas) un 2 skaļsakaru apziņošanas zonas;  
4.1.1.5.2. Sistēmai jāatbalsta vismaz 2 sistēmas dispečeru/operatoru darba 
vietas (ar iespēju pēc nepieciešamības papildināt); 
4.1.1.5.3. Jābūt iespējai sadalīt apziņojamo teritoriju telpas/peronus 
vairākās apziņošanas zonās; 
4.1.1.5.4. Sistēmai jānodrošina konfigurēšanas sistēma – tiesību 
konfigurēšana zonām, zonu grupēšana, prioritāšu mehānisms; 
4.1.1.5.5. Centralizēta sistēmas konfigurēšana, vadība un kontrole; 
4.1.1.5.6. Operatīvu ziņojumu atspoguļošana un atskaņošana; 
4.1.1.5.7. Apziņošanas iekārtu līniju stāvokļa kontrole; 
4.1.1.5.8. sistēmā integrēta automātisko audio un vizuālo paziņojumu 
reģistrēšanas sistēma. 

4.1.1.6. Paziņojumu veikšanas vadībai apakšsistēmas nodrošina šādas funkcijas: 
4.1.1.6.1. Iespēja vienlaicīgi atskaņot vairākus automātiskos/manuālos 
paziņojumus vairākās vai visās stacijās; 
4.1.1.6.2. Ziņojumu prioritizācija, ieskaitot pārtraukto ziņojumu 
atkārtošanu; 
4.1.1.6.3. Iespēja veidot vairākus sistēmas lietotājus un lietotāju grupas; 
4.1.1.6.4. Iespēja veidot vairākas apziņošanas zonas gan vienas stacijas 
ietvaros, gan visas LDz infrastruktūras ietvaros; 
4.1.1.6.5. Skaļuma pieskaņošana dažādiem ziņojumu tipiem atkarībā no 
diennakts laika. 

4.1.1.7. Jābūt iespējai operatīviem paziņojumiem noteikt lielāku prioritāti, 
salīdzinot ar automātiskiem un iepriekš sagatavotiem paziņojumiem. 
4.1.1.8. Automātisko audio paziņojumu atskaņošanai Balss apziņošanas 
apakšsistēma nodrošina šādas funkcijas: 

4.1.1.8.1. Uz operatīvā saraksta bāzes sistēma ģenerē automātisko 
paziņojumu XML formātā. Saņemot paziņojumu, stacijas apziņošanas 
iekārta (tiek uzstādīta katrā stacijā) sagatavo audio paziņojumu no iepriekš 
ierakstītiem audio failiem (moduļiem), kurus apvienojot atskaņo noteiktajā 
laikā. 
4.1.1.8.2. Pārtraukta automātiskais paziņojums jāatskaņo vēlreiz gadījumā, 
ja tā gaidīšanas laiks vēl nav beidzies. 
4.1.1.8.3. Sistēmas dispečeram/operatoram ir iespēja atskaņot iepriekš 
sagatavotus paziņojumus sistēmā nokonfigurētās stacijās. 

22 
 



 
 

Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana 
____________________________________________________________________________________________ 
 

4.1.1.8.4. Administratoram ir jānodrošina iespēja veikt paziņojumu 
prioritāšu, atskaņošanas laika un atskaņošanas biežuma korekcijas. 

4.1.1.9. Balss apziņošanas apakšsistēmai jānodrošina šādi paziņojumu tipi: 
4.1.1.9.1.  Paziņojums par vilciena pienākšanu: 

[Uzmanību] (mainīgs parametrs Vilciena Produkts) [numurs] (mainīgs parametrs 
Vilciena Numurs) (mainīgs parametrs Sākuma Stacija) (mainīgs parametrs Gala 
Stacija) [pienāk] [uz] (mainīgs parametrs Pienākšanas Ceļš) [ceļa] [pie] (mainīgs 
parametrs Perons) [perona] [esiet uzmanīgi un piesardzīgi nestāviet tuvu perona 
malai]; 

4.1.1.9.2. Paziņojums par vilciena padošanu: 

[Uzmanību] (mainīgs parametrs Vilciena Produkts) [numurs] (mainīgs parametrs 
Vilciena Numurs) (mainīgs parametrs Sākuma Stacija) (mainīgs parametrs Gala 
Stacija) [tiek padots] [uz] (mainīgs parametrs Pienākšanas Ceļš) [ceļa] [pie] (mainīgs 
parametrs Perons) [perona] [esiet uzmanīgi un piesardzīgi nestāviet tuvu perona 
malai]; 

4.1.1.9.3. Paziņojums par vilciena atiešanu: 

[Uzmanību] (mainīgs parametrs Vilciena Produkts) [numurs] (mainīgs parametrs 
Vilciena Numurs) (mainīgs parametrs Sākuma Stacija) (mainīgs parametrs Gala 
Stacija) [aties] (mainīgs parametrs Atiešanas Stunda) (mainīgs parametrs Atiešanas 
Minūtes) [no] (mainīgs parametrs Atiešanas Ceļš) [ceļa] (mainīgs parametrs Perons) 
[perona]; 

4.1.1.9.4. Paziņojums par garāmbraucošu vilcienu: 

[Uzmanību] [Pa] (mainīgs parametrs Ceļš) [ceļu] [brauc] [Vilciens] [esiet uzmanīgi un 
piesardzīgi nestāviet tuvu perona malai]; 

4.1.1.9.5. Paziņojums par vilciena kavēšanos: 

[Uzmanību] [Tehnisko iemeslu dēļ] (mainīgs parametrs Vilciena Produkts) [numurs] 
(mainīgs parametrs Vilciena Numurs) (mainīgs parametrs Sākuma Stacija) (mainīgs 
parametrs Gala Stacija) [kavē]; 

Gadījumā, ja kavēšanas laiks nav definēts [uz nenoteiktu laiku]; 

Gadījumā, ja kavēšanas laiks ir definēts [aptuveni] (mainīgs parametrs Kavēšanas 
Laiks) [minūtes]; 

4.1.1.9.6. Paziņojums par ceļa maiņu pienākšanas vilcienam: 
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[Uzmanību] (mainīgs parametrs Vilciena Produkts) [numurs] (mainīgs parametrs 
Vilciena Numurs) (mainīgs parametrs Sākuma Stacija) (mainīgs parametrs Gala 
Stacija) [ar pienākšanas laiku pulksten] (mainīgs parametrs Pienākšanas Stunda) 
(mainīgs parametrs Pienākšanas Minūtes)) [pienāk] [pie] mainīgs parametrs 
Pienākšanas Ceļš) [ceļa] (mainīgs parametrs Perons) [perona]; 

4.1.1.9.7. Paziņojums par ceļa maiņu atiešanas vilcienam: 

[Uzmanību] (mainīgs parametrs Vilciena Produkts) [numurs] (mainīgs parametrs 
Vilciena Numurs) (mainīgs parametrs Sākuma Stacija) (mainīgs parametrs Gala 
Stacija) [ar atiešanas laiku pulksten] (mainīgs parametrs Atiešanas Stunda) (mainīgs 
parametrs Atiešanas Minūtes)) [pienāk] [pie] mainīgs parametrs Atiešanas Ceļš) 
[ceļa] (mainīgs parametrs Perons) [perona]. 

4.1.1.10. Vizuālā apziņošanas apakšsistēma nodrošina šādu informācijas 
izkārtojumu uz perona displejiem, un informācijas attēlošanas veidu: 

4.1.1.10.1. Informācijas izkārtojums atejošajiem vilcieniem: 
4.1.1.10.1.1. Lauks "Vilciena numurs": Saturs: vilciena numurs. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 
o Mirgošana: 3 minūtes pirms atiešanas sistēmas administratoram ir 

iespēja koriģēt parametru. 
4.1.1.10.1.2. Lauks "Galamērķis": 

o Attēlo galamērķi, līdz 3 valodām pēc kārtas. Sistēmas administratoram 
ir iespēja konfigurēt stacijas nosaukumus. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 12 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.1.3. Lauks "Atiešanas laiks": 
o Saturs: atiešanas laiks pēc kustības grafika saraksta. 
o Kavēšanas gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „+min” (piemērām, 

"+20" 20 minūšu kavējumam). 
o Nenoteiktā kavējuma gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „kavē”, 

„опозд.”, „delay”. Uz displeja tiek attēlota informācija tajā valodā 
kura ir nokonfigurēta stacijā. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem un ':'. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.1.4. Otra līnija: 
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o Tiek attēlota informācija par vilciena kavēšanās iemesliem. Sistēmas 
dispečeram/operatoram ir iespēja izvēlēties iemeslu no iepriekš 
definēta saraksta un noteikt attēlot informāciju konkrētā stacijā vai uz 
visām maršruta stacijām. Sistēmas administratoram ir iespēja definēt 
sarakstu. 

o Gadījumā, ja sistēmas dispečers/operators nav izvēlējies iemeslu, uz 
līnijas jāattēlo informācija par nākamo vilcienu. 

4.1.1.10.2. Informācijas izkārtojums pienākošiem vilcieniem: 
4.1.1.10.2.1. Sistēmas administratoram ir iespēja atslēgt pienākošo 

vilcienu attēlošanu uz peronu displejiem. 
4.1.1.10.2.2. Lauks "Vilcienu numurs”  

o Saturs: vilciena numurs. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.2.3. Lauks "Sākums": 
o Tiek attēlota informācija "Vilciena “Sākuma stacija” – “Gala stacija” 

gala stacija". Uz displeja tiek attēlota informācija tajā valodā kura ir 
nokonfigurēta stacijai. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
4.1.1.10.2.4. Lauks "Pienākšanas laiks": 

o Saturs: pienākšanas laiks pēc kustības grafika saraksta. 
o Kavēšanās gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „+min” (piemērām, 

"+20" 20 minūšu kavējumam). 
o Nenoteiktā kavējuma gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „kavē”, 

„опозд.”, „delay”. Uz displeja tiek attēlota informācija tajā valodā 
kura ir nokonfigurēta stacijai. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem un „:”. 

4.1.1.10.2.5. Otra līnija: 
o Tiek attēlota informācija par vilciena kavēšanas iemesliem. Sistēmas 

dispečeram/operatoram ir iespēja izvēlēties iemeslu no iepriekš 
definēta saraksta un noteikt attēlot informāciju konkrētā stacijā vai uz 
visām maršruta stacijām. Sistēmas administratoram ir iespēja definēt 
sarakstu. 

o Gadījumā, ja sistēmas dispečers/operators nav izvēlējies iemeslu, uz 
līnijas jāattēlo informācija par nākamo vilcienu. 

4.1.1.10.3. Informācijas izkārtojums garāmbraucošam vilcienam: 
4.1.1.10.3.1. Lauks "Vilcienu numurs”  

o Saturs: „”. 
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4.1.1.10.3.2. Lauks " Galamērķis": 
o Tiek attēlota informācija " Garāmbraucošais vilciens”. Uz displeja tiek 

attēlota informācija 3 valodās. Sistēmas administratoram ir iespēja 
koriģēt šo parametru. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
4.1.1.10.3.3. Lauks "Pienākšanas laiks":  

o Saturs: „” 
4.1.1.10.4. Informācijas izkārtojums atceltam vilcienam: 

4.1.1.10.4.1. Lauks "Vilciena numurs":  
o Saturs: vilciena numurs. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.4.2. Lauks "Galamērķis": 
o Parāda galamērķi, līdz 3 valodām pēc kārtas. Sistēmas 

administratoram ir iespēja konfigurēt stacijas nosaukumus. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 12 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.4.3. Lauks "Atiešanas laiks": 
o Saturs: mainās secīgi atiešanas laiks pēc kustības grafika saraksta un 

ziņojums „atcelts”, „отменен”, „canceled”; Uz displeja tiek attēlota 
informācija tajā valodā, kura ir nokonfigurēta stacijai. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem un ':'. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.4.4. Otra līnija: 
o Tiek attēlota informācija par vilciena atcelšanas iemesliem. Sistēmas 

dispečeram/operatoram ir iespēja izvēlēties iemeslu no iepriekš 
definēta saraksta un noteikt attēlot informāciju konkrētā stacijā vai uz 
visām maršruta stacijām. Sistēmas administratoram ir iespēja definēt 
sarakstu. 

o Gadījumā, ja sistēmas dispečers/operators nav izvēlējies iemeslu, uz 
līnijas jāattēlo informācija par nākamo vilcienu. 

4.1.1.10.5. Informācijas izkārtojums ceļa maiņas gadījumā 
4.1.1.10.5.1. Lauks "Vilciena numurs":  

o Saturs: vilciena numurs. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 
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o Mirgošana: 3 minūtes pirms atiešanas sistēmas administratoram ir 
iespēja koriģēt parametru. 

4.1.1.10.5.2. Lauks "Ceļa numurs" uz jaunā ceļa displeja 
o Saturs: ceļa numurs. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 2 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 
o Mirgošana ceļa maiņas gadījumā. 

4.1.1.10.5.3. Lauks "Ceļa numurs" uz vecā ceļa displeja 
o Saturs: „”. 

4.1.1.10.5.4. Lauks "Galamērķis" uz jaunā ceļa displeja 
o Parāda galamērķi, līdz 3 valodām pēc kārtas. Sistēmas 

administratoram ir iespēja konfigurēt stacijas nosaukumus 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 12 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.5.5. Lauks "Galamērķis" uz vecā ceļa displeja 
o Ceļa maiņas gadījumā „Gala mērķis” secīgi mainās ar ziņojumu „Ceļš 

tiek mainīts uz „ceļa numurs””. Uz displeja tiek rādīta informācija tajā 
valodā, kurā ir nokonfigurēta stacija. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 12 simboliem. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.5.6. Lauks "Atiešanas laiks": 
o Saturs: atiešanas laiks pēc saraksta aizkavēšanas gadījumā mainās 

secīgi ar ziņojumu „+min” (piemērām, "+20" 20 minūšu kavējumam). 
o Nenoteiktā kavējuma gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „kavē”, 

„опозд.”, „delay”. Uz displeja tiek attēlota informācija tajā valoda 
kura ir nokonfigurēta stacija. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem un ':'. 
o Nederīguma kritērijs: izgriezts pikselis. 

4.1.1.10.6. Īpašā ziņojuma izkārtojums apakšējā līnijā: 
4.1.1.10.6.1. Uz apakšējās līnijas tiek izvadīta informācija. 
4.1.1.10.6.2. Īpašā ziņojuma izkārtojums pa visu displeju: 

o Uz abām displeja līnijām tiek attēlota informācija. Gadījumā, ja 
informācijai ir lielāks simbolu skaits, salīdzinājumā ar displeja līniju 
simbolu skaitu, informācija automātiski sāk darboties „skrienošās 
rindas” režīmā apakšējā rindā. 

4.1.1.10.7. Kļūdu indikācija: 
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4.1.1.10.7.1. Kļūdu indikācijas simbols „•” parādās, ja informācija nav 
nosūtīta uz displejiem vai savienojums ar serveri ir 
pārtraukts. 

4.1.1.10.8. Informācijas izkārtojums uz stacijas ēku TFT displejiem 
4.1.1.10.8.1. Aktuālais laiks un datums. Datiem jābūt sinhronizētiem ar 

pulksteņa serveri. 
4.1.1.10.8.2. Lauks "Pārvadātājs":  

o Saturs: Pārvadātāja Logo (grafiskā formātā). 
4.1.1.10.8.3. Lauks "Vilciena numurs":  

o Saturs: vilciena numurs. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem. 
o Mirgošana: 3 minūtes pirms atiešanas sistēmas administratoram ir 

iespēja koriģēt parametru. 
4.1.1.10.8.4. Lauks "Sākuma stacija": 

o Attēlo sākuma staciju, līdz 3 valodām pēc kārtas. Sistēmas 
administratoram ir iespēja konfigurēt stacijas nosaukumus. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 12 simboliem. 

4.1.1.10.8.5. Lauks "Galamērķis": 
o Attēlo galamērķi, līdz 3 valodām pēc kārtas. Sistēmas administratoram 

ir iespēja konfigurēt stacijas nosaukumus. 
o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 12 simboliem. 

4.1.1.10.8.6. Lauks "Atiešanas laiks": 
o Saturs: atiešanas laiks pēc kustības grafika saraksta. 
o Kavēšanas gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „+min” (piemērām, 

"+20" 20 minūšu kavējumam). 
o Nenoteiktā kavējuma gadījumā mainās secīgi ar ziņojumu „kavē”, 

„опозд.”, „delay”. Uz displeja tiek attēlota informācija tajā valodā 
kura ir nokonfigurēta stacijā. 

o Izlīdzināšana: pa kreisi. 
o Paredzēts 4 simboliem un ':'. 

4.1.1.10.8.7. Lauks „Informācija”: 
o Tiek attēlota informācija par vilciena kavēšanas vai atcelšanas 

iemesliem. Sistēmas dispečeram/operatoram ir iespēja izvēlēties 
iemeslu no iepriekš definēta saraksta un noteikt attēlot informāciju 
konkrētā stacijā vai uz visām maršruta stacijām. Sistēmas 
administratoram ir iespēja rediģēt iemeslu sarakstu. 

4.1.1.10.8.8. Lauks „Papildus Informācija”: 
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o Tiek attēlota papildus informācija par vilciena kursēšanu, piemēram 
biļešu cenas, atlaides vai maršruta starpstacijas. Sistēmas 
dispečeram/operatoram ir iespēja izvēlēties iemeslu no iepriekš 
definēta saraksta vai arī definēt jaunu papildinformāciju un noteikt 
attēlot informāciju konkrētā stacijā vai uz visām maršruta stacijām. 
Sistēmas administratoram ir iespēja rediģēt un noteikt sistēmas 
statusu iemesliem (dispečeram/operatoram nav tiesību rediģēt 
iemeslus ar sistēmas statusu). 

4.1.2. PAS dispečera/operatora un administratora darba vietas funkcionālās 
prasības 
Pasažieru audio vizuālās informēšanas sistēmas dispečerus/operatorus un 
administratorus jānodrošina ar iespēju izpildīt šādas darbības vienotā darba vietā: 

4.1.2.1. Ievadīt un rediģēt vilcienu kustības grafika sarakstu visām stacijām. 
4.1.2.2. Operatīvi ievadīt novirzes no vilcienu kustības saraksta/grafika ar 
iemeslu norādīšanu visām stacijām, kas atrodas tajā kustības posmā, kur 
notikusi šī novirze. 
4.1.2.3. Visās stacijās jānodrošina audio paziņojumus, kas attiecās uz vilcienu 
pienākšanas un atiešanas laikiem, automātiska paziņojuma ģenerēšana un 
atskaņošana par kustību sarakstu un izmaiņām kustības sarakstā, ko ievada 
galvenais dispečers/operators. 
4.1.2.4. Galvenajam dispečeram/operatoram ar sistēmu jānodrošina iespēju 
īstenot pasažieru informēšanu par dažādām situācijām reālajā laikā, gan katrai 
stacijai atsevišķi gan visām stacijām vienlaicīgi. 
4.1.2.5. Informācija par visu pasažieru audio vizuālās informēšanas sistēmas 
ierīču, moduļu darbībām, atteikumiem un bojājumiem ir jāpārraida uz galveno 
pasažieru audio vizuālās informēšanas sistēmu Rīgā, kā arī par to jānorāda 
galvenā dispečera darba vietā un vadības sistēmā.  
4.1.2.6. No administratora darba vietas jānodrošina iespēja centralizēti veikt 
izmaiņas stacijās uzstādīto pasažieru audio vizuālās informēšanas sistēmas 
konfigurācijās. 
4.1.2.7. Dispečeram/operatoram ir iespēja veikt operatīvus paziņojumus par 
vilciena kustības grafika izmaiņām no centrālās darba vietas termināla 
mikrofona, izvēloties konkrētu staciju, kurā ir jāveic paziņojums. 

4.1.3. Papildus multistaciju darba vietas funkcionālās prasības 
4.1.3.1. Dispečera/operatora pamata (galvenā) un rezerves darba vietā 
Uzņēmējam jānodrošina šādu vizuālo interfeisu: 

4.1.3.1.1. Lauks ar grafisku pārskatu par visām stacijām ar visās dispečera 
kontroles diapazona stacijās esošo visu iekārtu stāvokļa indikāciju. 
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Gadījumā, ja no konkrētas iekārtas tiek saņemts kāds trauksmes signāls, 
tad šī trauksmes indikācija tiek attēlota uz stacijas attēla.  
4.1.3.1.2. Lauks, uz kura teksta veidā ir parādīta pamatinformācija par 
visiem notikumiem dispečera kontroles diapazona stacijās. 
Dispečeram/operatoram ir iespējams izvēlēties laukus, kurus viņš vēlas 
redzēt uz ekrānā un izmanto filtra funkcionālu izvēloties notikuma tipu, 
notikuma vietu, iekārtu tipu, notikuma laika robežas.  
4.1.3.1.3. Lauks ar visu vilcienu sarakstu visās stacijās ar pārslēgšanas 
iespēju darbam ar konkrētu staciju vai konkrētu vilcienu. Gadījumā, ja 
darbs tiek pārslēgts uz šādu interfeisu, indikācija parādās uz konkrētās 
iekārtas. 
4.1.3.1.4. Lauks operatīvo paziņojumu veikšanai kā no multistaciju darba 
vietas (pārrauga visas pieslēgtās stacijas) interfeisa, tā arī no konkrētas 
stacijas interfeisa. 
4.1.3.1.5. Interfeiss darbam ar «Vilcienu kustības grafiku vadības 
apakšsistēmu». 
4.1.3.1.6. Interfeiss darbam ar notikumu žurnāla (LOG) failu apakšsistēmu. 

4.1.3.2. Papildus tam, operatīva darba nodrošināšanai dispečers/operators savā 
interfeisā var slēpt, atvērt vai pārvietot papildus laukus, tai skaitā: 

4.1.3.2.1. Lauks ar visu staciju visu iekārtu stāvokļa indikāciju. 
4.1.3.2.2. Lauks, uz kura teksta veidā ir parādīta pamatinformācija par 
visiem notikumiem dispečera kontroles diapazona stacijās. 
4.1.3.2.3. Lauks ar visu vilcienu sarakstu visās stacijās ar pārslēgšanas 
iespēju darbam ar konkrētu staciju vai konkrētu vilcienu. 

4.1.3.3. Dispečers/operators var veikt izmaiņas vilcienu kustības grafikā kā 
vienai konkrētai stacijai tā visam stacijām. 
4.1.3.4. Dispečeram/operatoram ir iespēja, izmantojot multistaciju darba vietu 
un LDz VoIP tīklu, veikt operatīvus paziņojumus. 

 

4.1.4. Apziņošanas darba vietas funkcionālās prasības 

Apziņošanas darba vietai ir jābūt aprīkotai ar apziņošanas terminālu un jānodrošina 
šādas funkcijas: 

4.1.4.1. Lietotāja autentifikācija sistēmā ar lietotājvārdu un paroli, iespēja 
izmantot RADIUS serveri. 

4.1.4.2. Automātiska konfigurācijas profila (funkcionālo pogu un ekrāna 
iestatījumu) ielādēšana pēc lietotāja autentificēšanas; 
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4.1.4.3. Iespēja veidot un glabāt dažādas konfigurācijas (gan katram 
lietotājam, gan lietotāju grupām); 

4.1.4.4. Iespēja glabāt iekārtas lietotāju konfigurācijas (profilus) 
centralizēti un veikt to rezerves kopēšanu; 

4.1.4.5. Iespēja noteikt tiesības konkrētiem lietotājiem veikt izmaiņas 
konfigurācijās (profilos); 

4.1.4.6. Vairāki (ne mazāk kā 4) prioritāšu līmeņi, nodrošinot zemākas 
prioritātes paziņojumu un sarunu pārtraukšanu un augstākas 
prioritātes ziņojumu vai zvanu savienošanu ar attiecīgiem 
abonentiem. Zemākas prioritātes paziņojuma pārtraukšanas 
gadījumā informācijai par to jāparādās uz termināla, kas veicis 
paziņojumu  (stāvoklis -- aizņemts); 

4.1.4.7. prioritāšu iestatīšana dažādiem abonentiem un abonentu grupām, 
un tiesības veikt prioritāšu konfigurācijas izmaiņas ir iespējams 
piešķirt vai liegt konkrētiem lietotājiem vai lietotāju grupai; 

4.1.4.8. saņemto zvanu indikācija (ar izsaucošā abonenta indikāciju) un 
iespēja pieņemt jebkuru saņemto zvanu; 

4.1.4.9. Iespējas sarunas laikā, nepārtraucot to: 
4.1.4.9.1. Paturēt sarunu, atslēdzoties no tās (put on hold); 
4.1.4.9.2. Atgriezties pie sarunas; 
4.1.4.9.3. Pieslēgt citu abonentu sarunai/konferences zvanam (vismaz 

10); 
4.1.4.9.4. Atvienot abonentu no zvana/konferences; 
4.1.4.9.5. uzsākt jaunu sarunu (vismaz 10); 
4.1.4.9.6. atbildēt uz ienākošo zvanu (vismaz 10); 
4.1.4.9.7. veikt paziņojumu (vismaz 1); 
4.1.4.9.8. saņemt paziņojumu (vismaz 1); 

4.1.4.10. Operatīvu manuālo paziņojumu veikšana jebkurā stacijā, kur 
uzstādīta šī sistēma; 

4.1.4.11. Operatīvu manuālo paziņojumu veikšana jebkurā staciju grupā šīs 
sistēmas ietvaros; 

4.1.4.12. Atteikumu kontrole: 
4.1.4.12.1. konfigurēto apziņošanas zonu un iekārtu stāvokļa kontroli 

un gaismas indikāciju starp paziņojumiem (stāvokļi: gatavs, 
aizņemt, bojāts); 

4.1.4.12.2. atteikuma fakta indikācija paziņojuma veikšanas laikā; 
4.1.4.12.3. paziņojuma veikšanas apstiprinājums (jebkura atteikuma 

paziņojuma laikā indikācija kā neveiksmīga paziņojuma 
mēģinājums); 
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4.1.4.13. Balss komunikācijas iespēja ar citu LDz sakaru tīklu abonentiem – 
fiksētā telefonijas tīkla, GSM-R (nākotnē); 
 

4.1.5. Pulksteņu vadības apakšsistēmas funkcionālās prasības 
Precīzā laika atspoguļošana uz pulksteņu displejiem 

4.1.5.1. Apakšsistēmai informācijas izkārtojums uz pulksteņu displejiem 
jānodrošina šādi - uz pulksteņu displejiem secīgi tiek attēlota informācija par 
aktuālo laiku, datumu un āra gaisa temperatūru. 

4.1.5.1.1. Laika formāts (piemērs): 11:20 
4.1.5.1.2. Datuma formāts (piemērs): 01.01 
4.1.5.1.3. Temperatūras formāts (piemērs): 18° vai -18° 

4.1.6. Administrēšanas apakšsistēmas funkcionālās prasības 
Administratoram no multistaciju darba vietas (pārrauga visas pieslēgtās stacijas) ir 
iespējams veikt šādas darbības: 

4.1.6.1. Jaunu staciju pievienošana un esošo staciju nosaukumu rediģēšana trīs 
valodās. 
4.1.6.2. Vilciena kavējuma iemeslu pievienošana/rediģēšana ar iespēju parādīt 
iemeslu uz displeja un veikt audio paziņojumu 
4.1.6.3. Vilciena atcelšanas iemeslu pievienošana/rediģēšana ar iespēju parādīt 
iemeslu uz displeja un veikt audio paziņojumu. 
4.1.6.4. Iespēja koriģēt automātisko paziņojumu tipu sadalījumu un grupējumu 
pa apziņošanas zonām. 
4.1.6.5. Iespēja koriģēt automātisko paziņojumu tipu secību un atskaņošanas 
laiku. 
4.1.6.6. Iespēja koriģēt visu paziņojumu (operatīvo, automātisko un iepriekš 
sagatavoto) prioritātes atkarīgi no paziņojuma tipa, vilciena klases, 
atskaņošanas laika un atskaņošanas valodas. Ir iespējams noteikt vienu no 9 
prioritāšu līmeņiem. 
4.1.6.7. Iespēja rediģēt esošos paziņojumus un pievienot jaunus „iepriekš 
sagatavotus paziņojumus”. 
4.1.6.8. Iespēja konfigurēt laika parametru, kad pienākošie vilcieni tiek attēloti 
uz perona un stacijas displejiem (katram displeja tipam savs parametrs). 
4.1.6.9. Iespēja konfigurēt laika parametru, kad atiešanas vilcieni tiek attēloti uz 
perona un stacijas displejiem (katram displeja tipam savs parametrs). 
4.1.6.10. Iespēja konfigurēt laika parametru, kad pienākšanas vilcieni tiek dzēsti 
no perona un stacijas displejiem (katram displeja tipam savs parametrs). 
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4.1.6.11. Iespēja konfigurēt laika parametru, kad atiešanas vilcieni tiek dzēsti no 
perona un stacijas displejiem (katram displeja tipam savs parametrs). 
4.1.6.12. Iespēja konfigurēt laika parametru, kad uz displejiem paradās 
indikācija par vilciena atiešanu (vilciena numurs mirgo). 
4.1.6.13. Iespēja konfigurēt katram automātiskā paziņojuma tipam gaidīšanas 
laiku. 
4.1.6.14. Iespēja ieslēgt/atslēgt brīdinājumā signālu pirms paziņojumiem. 
4.1.6.15. Iespēja koriģēt apziņošanas zonu nosaukumus. 
4.1.6.16. Iespēja koriģēt iekārtu nosaukumus. 
4.1.6.17. Iespēja koriģēt un izveidot jaunus vilciena tipus un klases. 
4.1.6.18. Iespēja ieslēgt/atslēgt paziņojumus konkrētajā valodā atkarīgi no 
vilciena klases. 
4.1.6.19. Iespēja ieslēgt/atslēgt automātiskos paziņojumus konkrētai vilcienu 
klasei. 
4.1.6.20. Iespēja pievienot/koriģēt informāciju par pasažieru pārvadātāja 
operatora kompānijām. 
4.1.6.21. Iespēja ieslēgt/atslēgt/koriģēt dienas/nakts režīmus katram 
konkrētam paziņojumu tipam. 
4.1.6.22. Iespēja koriģēt pēc noklusējuma parametru, izejas skaņas signālam 
katrai apziņošanas iekārtai atsevišķi. 
4.1.6.23. Iespēja atslēgt/ieslēgt konkrētus displejus.  
4.1.6.24. Iespēja atslēgt/ieslēgt konkrētas apziņošanas iekārtas. 
4.1.6.25. Iespēja atslēgt/ieslēgt automātiskos paziņojumus konkrētajā stacijā. 

4.1.7. PAS sistēmas uzraudzības un vadības apakšsistēmas funkcionālās prasības 
PAS sistēmas uzraudzības un vadības apakšsistēmai Uzņēmējs nodrošina ar iespēju 
izpildīt šādas darbības, un apakšsistēmai jāatbilst šādām prasībām: 

4.1.7.1. Nodrošina iespēju izveidot vairākus lietotājus ar dažādām tiesībām (gan 
uz darbībām, kuras var tikt veiktas, gan uz pārvaldāmām iekārtām); 
4.1.7.2. Nodrošina visu sistēmas elementu darbības kontroli un to stāvokļa 
vizualizāciju; 
4.1.7.3. Nodrošina notikumu žurnāla (LOG) veidošanu ar sistēmas iekārtu 
brīdinājuma un kļūdu paziņojumiem, lietotāju darbības. No notikumu žurnāla 
(LOG) jābūt iespējai veidot sistēmas darbības atskaites ar filtrācijas iespēju 
elektroniskā formātā un iespēju izdrukāt; 
4.1.7.4. Nodrošina visu sistēmas sastāvdaļu konfigurēšanu un to konfigurāciju 
glabāšanu, kopēšanu un atjaunošanu pie vajadzības; 
4.1.7.5. Nodrošina centralizēto sistēmas iekārtu programmatūras glabāšanu un 
jauninājumu ielādi; 
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4.1.7.6. Nodrošina iekārtu apvienošanu grupās, kā arī grupu piešķiršanu 
atbilstošām komutācijas iespējām, sistēmas lietotāju un prioritāšu 
konfigurēšanu; 
4.1.7.7. Nodrošina centralizēto glabāšanu un izplatīšanu uz visām iekārtām 
konfigurāciju, automātisko paziņojumu paraugu (template) un ieraksta 
fragmentu failus; 
4.1.7.8. Nodrošina paziņojumu par iekārtu atteikumiem izsūtīšanu uz e-pastu 
un/ vai SMS; 
4.1.7.9. Vadības un uzraudzības servera atteikums vai nepieejamība nedrīkst 
traucēt manuālo audio apziņošanas sistēmas darbību. 

4.2. PAS vilcienu kustības grafiku vadības apakšsistēmas funkcijas: 
4.2.1. Vairāku kustības grafiku sarakstu atbalsts vairākām stacijām. Iespēja izveidot 

un izmainīt sarakstus dzelzceļa staciju tīklam.  
4.2.2. Vilcienu kustības grafiku sarakstu izveidošana. Sarakstu izveidošana, labošana 

un saraksta darbības prioritātes laika perioda noteikšana. 
4.2.3. Strukturētu sarakstu izveidošana - loģiskais sadalījums uz vietējiem, 

piepilsētas, starppilsētu vilcieniem un tehnoloģiskiem logiem. 
4.2.4. Vilcienu un staciju pārskats. Pārskata veida maiņa, sarakstu pārskats par 

stacijām, sarakstu pārskats par vilcieniem. 
4.2.5. Saraksta filtrācija uzstādot parametrus. Iespēja filtrēt atspoguļoto informāciju 

saskaņā ar dažādiem kritērijiem. 
4.2.6. Sarakstu imports. Iespējas veikt saraksta importu no citiem datu avotiem. 

Failu formāti (xlsx, xls, txt, csv, dbf). 
4.2.7. Maršrutu izveide. Maršrutu pievienošana, mainīšana un dzēšana. Maršrutu 

nosaka sākuma un gala stacija. Maršrutā ir iekļauta informācija par visām 
maršrutā esošajām stacijām, laiku ceļā starp stacijām, stāvēšanas ilgumu, 
rezerves laiks, lai panāktu kavēšanos, apstāšanās tips (pietura, garām 
braucamajai stacija, tikai iekāpšanai), slēgta (atcelta) stacija vai strādājoša. 
Maršrutiem tiek piesaistīti ceļojumi. 

4.2.8. Staciju izveidošana un rediģēšana. Staciju pievienošana un rediģēšana.  
4.2.9. Vilcienu tipu izveidošana (dīzeļvilcieni, elektriskie vilcieni, starptautiskie 

vilcieni utt.) 
4.2.10. Vilcienu izveide. Vilcienu pievienošana, dzēšana un rediģēšana. Vilcieni tiek 

piesaistīti ceļojumiem. 
4.2.11. Ceļojumu izveide. Ceļojumu pievienošana, mainīšanas un dzēšana. Ceļojumu 

aktivēšana un deaktivēšana, darbības dienas. Maršrutā esošo staciju 
nozīmēšana vilcienam, staciju ar apstāšanos un bez apstāšanās noteikšana. 
Pienākšanas un atiešanas laika noteikšana, darbības dienas. 

4.2.12. Vilcienu kustības dienu noteikšana. Vilciena kursēšanas dienu noteikšana. 
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4.2.13. Svētku dienu noteikšana. Svētku dienu izveidošana un rediģēšana. 
4.2.14. Vilcienu sadalīšana un savienošana. Esošā vilciena sadalīšana uz diviem 

atsevišķiem vilcieniem. Divu vilcienu savienošana vienā kopīgā vilcienā. 
4.2.15. Atpakaļejoša vilciena izveidošana. Atpakaļejoša vilciena kursēšanas kustības 

grafika saraksta izveidošana no maršruta gala stacijas uz sākuma staciju. 
4.2.16. Vienlaicīga vilcienu kustības grafika saraksta maiņa visiem maršrutiem. 

Braucienu izvēles laikā ir iespējams uzreiz veikt izmaiņas visiem ar šo kustības 
grafika sarakstu saistītiem vilcieniem. 

4.2.17. Iespēja izveidot pamata sarakstu ar konfigurācijām. Iepriekšuzstādīto 
konfigurāciju noteikšana tālākai izmantošanai. 

4.2.18. Vilcienu numuru nomaiņa, sasniedzot noteikto staciju. Automātiskā vilcienu 
numura nomaiņa, sasniedzot noteikto staciju. 

4.2.19. Saraksta nomaiņa visām stacijām. Veicot izmaiņas sarakstā, izmaiņas var 
vienlaikus noteikt visiem vilcieniem vairākos maršrutos. 

4.2.20. Aizstāšanai paredzēts vilcienu kopums. Cita vilciena noteikšana esošā 
vilciena aizstāšanai. 

4.2.21. Vilcienu savienošana. Salikto vilcienu noteikšana pārsēšanās un brauciena 
turpinājums cita vilciena gadījumos.  

4.2.22. Kustības grafika sarakstā konstatēto kļūdu pārskats. Iespēja sarakstā 
pārskatīt vilcienus bez pieturām, vilcienus bez maršrutiem, vilcienus ar 
pieturām nezināmās stacijās. 

4.2.23. Iespēja pārskatīt informāciju, kura būtu jāattēlo uz displeja pēc kustības 
grafika saraksta. Iespēja saņemt informāciju par to, kas pašreiz tiek attēlots uz 
displejiem. 

4.2.24. Iespēja izdrukāt vilcienu kustības sarakstu ar filtrācijas iespējām. 
4.2.25. Iespēja eksportēt vilcienu kustības sarakstu citā elektroniskā formātā ar 

filtrācijas iespējām, kuru var apskatīt programmā MS Excel (xlsx, xls, txt, csv, 
dbf, xml). 

5. Videonovērošanas sistēmas funkcionālās prasības 
Plānotā VNS paredzēta kontroles iespējas nodrošināšanai pasažieru kustības, 
pasažieru iekāpšanas, izkāpšanas un situācijas uz peroniem un vilciena uzgaidāmā 
telpā, vilciena gaidīšanas laikā.  

5.1. VNS un tās apakšsistēmu funkcijas 
Videonovērošanas sistēmai un tās apakšsistēmām jānodrošina tālāk uzskaitītās 
funkcionālās prasības.  
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5.1.1. Videonovērošanas pārvaldības apakšsistēmas vispārējās funkcionālās 
prasības 
Apakšsistēmai jānodrošina šāda funkcionalitāte: 

5.1.1.1. VPS veic VNS resursu vadību - dinamiski pārdala skaitļošanas resursus 
slodzes pieauguma vai resursu apjoma izmaiņas gadījumā (aparatūras 
bojājums); 
5.1.1.2. Vada lietotāju piekļuvi uzkrātajai video informācijai; 
5.1.1.3. Vada datu apstrādes sistēmas darbību; 
5.1.1.4. Nodrošina augstu sistēmas pieejamību un bojājumnoturību. 

5.1.2. Videonovērošanas datu apstrādes sistēmas (VDAS) vispārējās funkcionālās 
prasības 

5.1.2.1. VDAS nodrošina video informācijas saņemšanu, apstrādi, glabāšanu un 
nodošanu lietotājiem. 
5.1.2.2. VDAS vada uzkrājošo disku masīvu darbību. 
5.1.2.3. VDAS kontrolē uzkrātās informācijas apjomu un veic informācijas 
arhivēšanu atbilstoši uzdotajam algoritmam. 
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6. Tehniskās prasības sistēmu infrastruktūrai 

6.1. PAS apakšsistēmu tehniskās prasības 

6.1.1. Vizuālās apziņošanas apakšsistēma  
Vizuālās apziņošanas sistēmai jāatbilst tālāk nosauktajām prasībām. 

6.1.1.1. Informācijas attēlošanas displeju sistēmā ietilpst šādi displeju veidi: 
6.1.1.1.1. Divpusējs vilcienu atiešanas laika displejs 2 rindas katrā pusē 
(uzstādīti uz peroniem).  
6.1.1.1.2. Vilcienu atiešanas laika un citas informācijas TFT LCD displejs 
(uzstādāmi stacijas/pieturas punktu pasažieru uzgaidāmajās telpās). Spēj 
attēlot jebkādu informāciju (elektronisks aktīvais vilcienu kustības saraksts, 
reklāma, video reklāma, u.c. informācija). 
6.1.1.1.3. Laika, datuma un temperatūras attēlošanas displeji (uzstādīti uz 
peroniem un telpās) – (divpusēji/vienpusēji – atkarīgs no tehniskā 
risinājuma). 

6.1.1.2. Visiem displejiem ir jābūt aprīkotiem ar signāla devējiem, kuri reaģē uz 
sankcionētu vai nesankcionētu korpusa atvēršanu, aizsargstikla sasišanu, 
pastiprinātu vibrāciju un triecieniem (ar regulējamu jutību). Nostrādājot signāla 
devējiem, trauksmes signāls tiek  pārraidīts uz tehniskās apsardzes 
signalizācijas kontroliekārtu ,kas uzstādīta stacijas sakaru telpā).  
6.1.1.3. Sistēma nodrošina elektronisko un citu moduļu nomaiņas iespējas bez 
displeju demontāžas. 
6.1.1.4. Displejiem visas skrūves, kas ir pieejamas no iekārtas ārpuses, ir 
vandāldrošas, padziļinātas korpusā un ar nestandarta galviņām, to 
atskrūvēšanai ir nepieciešams speciāls instruments, kas ir iekļauts katras 
iekārtas piegādes komplektā. 
6.1.1.5. Sistēmai jābūt konstruētai tādā veidā, lai vadības serveris var kontrolēt 
katra displeja komandas saņemšanu (informācijas sūtīšanas/saņemšanas 
apstiprinājums), un informāciju par displeju darbspēju. 
6.1.1.6. Sistēmai jānodrošina speciālu paziņojumu vienlaicīga attēlošana uz 
visiem displejiem pēc īpašas komandas no vadības sistēmas. Šo režīmu 
izmanto, ja ir nepieciešams neparedzētos apstākļos un nekavējoties darīt 
zināmu informāciju pasažieriem, piemēram, ugunsgrēks, terorisma draudi, u.c. 
6.1.1.7. Jānodrošina latviešu, angļu un krievu alfabētu burtu, simbolu un ciparu 
attēlošanas iespēja. 
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6.1.2. Pulksteņu vadības apakšsistēma 
Sistēmai jānodrošina augstas precizitātes dublētas primārā laika kontroliera 
pulksteņu vadības apakšsistēma, kura attālināti sūta laika sinhronizācijas signālus uz 
visām stacijām, izmantojot LDz datu pārraides tīklu. 

6.1.3. Balss apziņošanas apakšsistēma 
6.1.3.1. Sistēmai jānodrošina augstas kvalitātes skaļsakaru iekārtu apziņošanas 
apakšsistēma, kas sastāv no skaļsakaru pamatiekārtas, stacijas audio 
apziņošanas iekārtas un iekštelpu / ārtelpu skaļruņiem. 
6.1.3.2. Stacijas apziņošanas iekārtai jānodrošina paziņojumu saņemšana pa 
dažādiem pieslēgumiem (analogais pieslēgums, VoIP), tiešiem 
operatora/dispečeru paziņojumiem (izmantojot tieši pieslēgtu mikrofonu) un 
IP/XML automātisko ziņojumu atskaņošanai. 

6.1.4. PAS dispečera/operatora un administratora darba vietas 
Katrā darba vietā (darbu apjomu tabulā) jābūt piegādātam, uzstādītam un atbilstoši 
konfigurētam datoram ar diviem monitoriem, apziņošanas terminālim (izņemot PAS 
administratoru). Operatora/dispečera – administratora darba vietas ir nodrošinātas 
ar nepārtrauktās barošanas iekārtām (UPS – uninterruptible Power supply)  ar 230V 
AC tīkla barošanu. UPS izejas jaudai jānodrošina darba vietas pilnīga funkcionalitāte 
30 min. pie pamata barošanas pārtraukuma un akumulatoru baterijas nolietojuma 
50%. Visas UPS iekārtas tiek kontrolētas reālā laikā, PAS administratoram ir pieejama 
aktuāla informācija par UPS darbības stāvokli (barošanas tīkla pamata pieslēgums, 
darbība no akumulatora, akumulatora statuss). 

 

6.2. PAS komponenšu tehniskās prasības 

6.2.1. Tehniskās prasības peronu displejiem 
6.2.1.1. Āra (LED) displejiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

6.2.1.1.1. jāizmanto monohromā LED tehnoloģija 
6.2.1.1.2. jāizmanto oranžas krāsas gaismas diodes ar viļņa garumu ~612 
nm 
6.2.1.1.3. jānodrošina teksta informācijas atspoguļošana – matricas 
laukums, simbola izmērs 5 x 9 punkti 
6.2.1.1.4. Jānodrošina iespēja rādīt visas latīņu alfabēta rakstzīmes, 
latviešu, krievu un angļu valodas speciālas rakstzīmes un citas pazīmes, 
kuras nepieciešamas, lai korekti attēlotu tekstu 
6.2.1.1.5. Visiem displejiem, kuri tiek instalēti uz peroniem, jānodrošina 
minimālais rakstzīmju augstums 80 mm. Rakstzīmju ar augstumu 80 mm 
redzamības attālumam jābūt līdz ÷ 40 m. 
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6.2.1.1.6. displejiem jānodrošina aizsardzība pret vandālismu. Displeja 
priekšējam aizsardzības panelim jābūt izgatavotam no triecienizturīga 
stikla (rūdītais stikls 6 ÷ 8 mm, triplekss, organiskais stikls). 
6.2.1.1.7. Katrai displeja rindai jānodrošina sava vadības un kontroles ķēde 
un atsevišķa informācijas attēlošanas ierīce. 
6.2.1.1.8. Displeja rindai ir jānodrošina kopējais lauks, lai parādītu mainīgo 
tekstu, un tam jāspēj attēlot šāda informācija: 

6.2.1.1.8.1. vilciena numurs – 4 rakstzīmes; 
6.2.1.1.8.2. virziens – 15 rakstzīmes; 
6.2.1.1.8.3. atiešanas laiks – 5 rakstzīmes; 
6.2.1.1.8.4. norādes simbols – 2 rakstzīmes rindas galos; 
6.2.1.1.8.5. kopējais simbolu skaits – minimums 28 rakstzīmes; 

6.2.1.1.9. Katrai displeja rindai jāspēj darboties teksta attēlošanās režīmā 
un skrienošās rindas režīmā. 
6.2.1.1.10. Displejiem jānodrošina automātiska spilgtuma regulēšana 
atkarībā no diennakts apgaismojuma. 
6.2.1.1.11. Displejiem, kuri izvietoti uz salu peroniem ar simbolu (mirgojoša 
bulta, trijstūris, punkts) jāspēj attēlot labo un kreiso ceļu, kur pienāks/aties 
vilciens. 
 

6.2.1.2. TFT LCD displejiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām:  
6.2.1.2.1. Visos displejos informācijas attēlošanai jāizmanto pilna krāsu TFT 
LCD tehnoloģija. 
6.2.1.2.2. Katram displejam jāspēj darboties kā atsevišķai ierīcei, kam ir 
vadības un kontroles ķēde ar savu adresi kontroles ķēdē. 
6.2.1.2.3. Jānodrošina latviešu, angļu un krievu alfabētu burtu, simbolu un 
ciparu attēlošanas iespēja. 
6.2.1.2.4. Displeja rindai ir jānodrošina kopējais lauks, lai parādītu mainīgo 
tekstu, un tam jāspēj attēlot šādu informāciju: 

6.2.1.2.4.1. LDz logo, vilciena kursēšanas virziens un laiks; 
6.2.1.2.4.2. vilciena numurs – 4 rakstzīmes (min); 
6.2.1.2.4.3. vilciena tips (elektrovilciens – EV, dīzeļvilciens – DV, 

starptautiskais - ST) – 2 rakstzīmes (min); 
6.2.1.2.4.4. virziens – 25 rakstzīmes (min); 
6.2.1.2.4.5. atiešanas laiks – 5 rakstzīmes (min); 
6.2.1.2.4.6. papildu informācija – visa ekrāna platumā (atkarīgs no 

risinājuma); 
6.2.1.2.5. displejiem jānodrošina aizsardzība pret vandālismu. Displeja 
priekšējam aizsardzības panelim jābūt izgatavotam no triecienizturīga 
stikla (rūdītais stikls 6 ÷ 8 mm, triplekss, organiskais stikls) 
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6.2.1.3. Laika, datuma un āra gaisa temperatūras attēlošanas displejiem 
jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

6.2.1.3.1. jāizmanto monohromā LED tehnoloģija 
6.2.1.3.2. uz peroniem uzstādāmajiem displejiem jānodrošina minimālais 
rakstzīmju augstums 150 mm. Displejiem ar rakstzīmju augstumu 150 mm 
redzamības attālumam jābūt līdz ÷ 60 m. 
6.2.1.3.3. ēkās uzstādāmajiem displejiem jānodrošina minimālais 
rakstzīmju augstums 150 mm. 
6.2.1.3.4. displejiem jānodrošina aizsardzība pret vandālismu. Displeja 
priekšējam aizsardzības panelim jābūt izgatavotam no triecienizturīga 
stikla (rūdītais stikls 6 ÷ 8 mm, triplekss, organiskais stikls) 
6.2.1.3.5. Uz displeja secīgi, vienu pēc otra, jāspēj attēlot: pašreizējais 
laiks, datums un āra gaisa temperatūra (attēlošanas intervāls uzstādāms 
centralizēti ar maināmu periodu). 
6.2.1.3.6. Katram displejam jāspēj darboties kā atsevišķai ierīcei, kam ir 
vadības un kontroles ķēde ar savu adresi kontroles ķēdē 
6.2.1.3.7. Displejiem, kurus uzstāda ārpus telpām, jānodrošina 
automātiskā spilgtuma regulēšana atkarībā no diennakts apgaismojuma. 

 

6.2.2. Tehniskās prasības PAS vadības serverim 
PAS vadības serverim jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.2.1. Servera veiktspēja 
Serveru veiktspēja (procesoru takts frekvence un 
kodolu skaits) jānodrošina atbilstoši piedāvātā 
risinājuma veiktspējas prasībām 

6.2.2.2. Servera operatīvās atmiņas 
daudzums 

Operatīvās atmiņas daudzums jānodrošina 
atbilstoši piedāvātā risinājuma veiktspējas 
prasībām  

6.2.2.3. Cieto disku daudzums un 
kapacitāte 

Jāizmanto karsti maināmie cietie diski, iespējama 
arī SSD disku izmantošana. Cieto disku daudzums 
un kapacitāte jānodrošina atbilstoši piedāvātā 
risinājuma prasībām. 

6.2.2.4. Datu rezervēšanas 
nodrošināšana 

Iespēja veikt datu rezerves kopēšanu uz Pasūtītāja 
resursiem Datu centrā. 

6.2.2.5. Serveru rezervēšanas slēgums 
Abus serverus jāsaslēdz klastera režīmā (režīms 
Aktīvs – Aktīvs) 
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6.2.2.6. RAID kontrollers Jānodrošina vismaz RAID 0,1,5 

6.2.2.7. Operētājsistēma un klientu 
licences 

Jānodrošina atbilstošs operētājsistēmas un klientu 
risinājums piedāvātā risinājuma centralizētās 
pārvaldības nodrošināšanai. Pretendentam 
jāapraksta piedāvātā licencēšanas politika un 
papildu jaunu staciju aprīkojuma pievienošanas 
izmaksas. 

6.2.2.8. Risinājuma mērogošana 

Piedāvātajam risinājumam jānodrošina iespēja 
saslēgt centralizētā pārvaldības risinājumā vismaz 
200 stacijas (ar tipveida pasažieru apziņošanas 
aprīkojumu, kāds tiek piegādāts šī konkursa 
ietvaros) bez papildus programmatūras 
funkcionalitātes papildināšanas un izmaiņām 

6.2.2.9. Pārvaldības porti 
Jānodrošina viens no ražotāju atbalstītajiem 
pārvaldības portiem (servera darbības kontrolei) 

6.2.2.10. Darba temperatūra  +15C°… +30°C 
6.2.2.11. Atbalstāmais protokols 
monitoringa nodrošināšanai 

SNMP v1.0, 2.0, 3.0 

6.2.2.12. Barošana 
230V AC, 50 Hz, karsti maināmi barošanas bloki un 
ventilatori, vismaz 2 gab. 

6.2.2.13. Datu interfeiss Ethernet port 10/100/1000 Base-T, RJ45 (2 gab.) 

6.2.2.14. Serveru skaits 2 gab. 

6.2.2.15. Montāža Paredzēts montāžai 19” statnē, augstums ne vairāk 
kā 2U katrai iekārtai (ar visiem nepieciešamajiem 
stiprinājumiem). 
Piezīme. Vietu aparatūras statnē (serveru telpā 
Rīgā), elektrobarošanu un datu pieslēgumu kanālus 
nodrošina Pasūtītājs. 
Konkrētā izvietošanas vieta tiek saskaņota projekta 
izstrādes fāzē. 

 

6.2.3. Tehniskās prasības ārtelpu displejiem 
Ārtelpu displejiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 
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Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.3.1. Sertifikācija Elektromagnētiskā savietojamība/ izturība, izturība 
pret vibrāciju, paziņojumu saprotamība atbilstoši 
Eiropas standartiem. Paredzēti lietošanai Eiropas 
dzelzceļa telekomunikācijas tīklos. 

6.2.3.2. Tehnoloģija LED virsmas montāžas 

6.2.3.3. Konfigurācija Rindu matricu divpusējs displejs, uzstādīšanai āra 
apstākļos. 2 rindas katrā pusē pa 160 x 9 pikseļiem 
(min) 

6.2.3.4. Aktīvais redzamības lauks 
(min) 

1600 x 220 mm 

6.2.3.5. Simbolu skaits 28 (min) simboli rindā 

6.2.3.6. Simbolu augstums 80mm 

6.2.3.7. Fonts Proporcionāls, burtu augstums konfigurējams ar 
7,8 (ar burtu) vai 9 pikseļi 

6.2.3.8. Attālums starp LED pikseļiem 
(max) 

10 mm 

6.2.3.9. LED krāsa Oranža ~612 nm 

6.2.3.10. Redzamības leņķis 120° visos virzienos 

6.2.3.11. Lasāmība 30 ÷ 40m 
6.2.3.12. Sākotnējais maksimālais 
spilgtums 

700 mcd/LED 

6.2.3.13. Korpuss (vandāldrošs) Aizsardzības klase IP65, ar atveramu priekšējo vāku 
servisa apkalpošanai 

6.2.3.14. Ekrāns (vandāldrošs) Laminēts stikls (2 kārtas) vai polikarbonāts 

6.2.3.15. Spilgtuma regulēšana Spilgtuma sensors priekšējā vākā, amplitūda 15% 
līdz 90%, atkarībā no ārējā apgaismojuma 

6.2.3.16. Darba temperatūra -30°C ... +50°C 

6.2.3.17. Mitrums 5% ... 95% bez kondensācijas 

6.2.3.18. Barošana 230V AC ± 10%, 50Hz 

6.2.3.19. Patērējamā jauda (maks.) 400W 

6.2.3.20. Pieslēgums LAN (Ethernet), RS-232/422/485, optika (atkarīgs 
no risinājuma) 
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Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.3.21. Datu pārraides protokola 
saskarne 

IP/XML/EDF un/vai RS-485/XML/EDF 

6.2.3.22. Attēlojamie burti, simboli Latviešu, angļu, kirilicas fonti (kodu tabula ISO-
8859-5). Lielo un mazo burtu fonti 

6.2.3.23. Aplikāciju kodi, fonti, 
konfigurācijas, noklusētie uzstādījumi 

Uzstādāmi attālināti 

6.2.3.24. Kontrole LED matricu un barošanas bloku monitorings 

6.2.3.25. Putnu aizsardzība Ir jābūt uzstādītai aizsardzībai pret putniem 

 

6.2.4. Tehniskās prasības iekštelpu displejiem 
Iekštelpu displejiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.4.1. Sertifikācija 

Elektromagnetiskā savietojamība/ izturība, izturība 
pret vibrāciju, paziņojumu saprotamība atbilstoši 
Eiropas standartiem. Paredzēti lietošanai Eiropas 
dzelzceļa telekomunikācijas tīklos. 

6.2.4.2. Iekārta  
Vienpusējs 40” TFT tehnoloģijas pasažieru 
informēšanas displejs 

6.2.4.3. Uzstādīšanas vieta 

Modelis uzstādīšanai iekštelpās. Mitruma 
diapazons 10% - 80%, kondensāts nedrīkst 
veidoties. Displejam jābūt aizsargātam no tiešas 
tvaiku iedarbības 

6.2.4.4. Darba temperatūra  +5°C… +35°C 
6.2.4.5. Izšķirtspēja  1920 x 1080 pikseļi 
6.2.4.6. Krāsu diapazons  16,7 Mio. milj. 
6.2.4.7. Sākotnējā kontrasta vērtība 3500:1 
6.2.4.8. Sākotnējā spilgtuma vērtība maks. 700 cd/m² 
6.2.4.9. Redzamības leņķis  min. 150° horizontāli, vertikāli 

6.2.4.10. Priekšējais aizsargstikls 
Min. 4mm triecienizturīgs stikls ar abpusēju 
atstarojošo pārklājumu 

6.2.4.11. Korpuss  
Priekšējais rāmis melnā krāsā, aizmugures pārsegs 
neapstrādāts alumīnijs 

6.2.4.12. Svars Ne vairāk kā 30 kg 
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Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.4.13. Montāža 

Montējams pie sienas vai griestiem ar iespēju 
mainīt sagāzumus gan portreta, gan ainavas skatos 
(montāžas orientierim jābūt norādītam uz displeja 
aizmugures pārsega) 

6.2.4.14. Barošana  230V AC, 50 Hz, P=0,3kW 

6.2.4.15. Integrēts kontrolieris 

Iekārtas kontrolierim jāizmanto procesors un 
cietais disks bez rotējošām detaļām, operatīvā 
atmiņa vismaz 2 GB RAM, SSD 60GB (vai 
līdzvērtīgs) 

6.2.4.16. Enerģijas patēriņš  
Ikdienas darba režīmā aptuveni: ~ 120W 
enerģijas taupīšanas un nakts režīmā aptuveni: ~ 
20W 

6.2.4.17. Aizsardzības klase 
IP 20, pieejai barošanas slēdzim un 
savienojošajiem vadiem jābūt nosegtai ar 
atskrūvējamu pārsegu 

6.2.4.18. Datu interfeiss 
Ethernet RJ45 vai bezvadu pievienojums caur 
UMTS/GPRS 

6.2.4.19. Darbības laiks  
~ 50 000 h ( ar pieļaujamo spilgtuma spožuma 
/spilgtuma samazinājumu līdz 50%) 

  
 

6.2.5. Tehniskās prasības pulksteņiem 
Pulksteņiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.5.1. Sertifikācija 

Elektromagnetiskā savietojamība/ izturība, izturība 
pret vibrāciju, paziņojumu saprotamība atbilstoši 
Eiropas standartiem. Paredzēti lietošanai Eiropas 
dzelzceļa telekomunikācijas tīklos. 

6.2.5.2. Tehnoloģija 
Augstas luminiscences pasažieru informēšanas LED 
tehnoloģijas pulksteņu displeji ar automātisko 
regulāciju 

6.2.5.3. Konfigurācija 
Matricu divpusējs displejs, āra izpildījumā un 
matricu vienpusējs displejs iekštelpu izpildījumā 

6.2.5.4. Simbolu skaits 4 simboli un „:” (28:88) 

6.2.5.5. Simbolu augstums 150mm 

44 
 



 
 

Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.5.6. LED krāsa Sarkana ~600nm 
6.2.5.7. Redzamības leņķis 120° visos virzienos. 
6.2.5.8. Lasāmība 60m 

6.2.5.9. Priekšējais stikls 
Pret atspīdumu drošs un triecienizturīgs 
polikarbonāta stikls. IK07. Izmantotā konstrukcija 
nodrošina piekļuvi servisa apkalpošanai. 

6.2.5.10. Korpuss (vandāļu drošs) Aizsardzības klase:  
āra apstākļu pielietojumam uz peroniem - IP65, 
telpās - IP54. 

6.2.5.11. Darba temperatūra -25°C ... +50°C 
6.2.5.12. Mitrums 5% ... 93% bez kondensācijas. 
6.2.5.13. Barošana 230V AC ± 10%, 50Hz 

6.2.5.14. Datu interfeiss LAN (Ethernet) RJ45 

6.2.5.15. Aplikāciju kodi, fonti, 
konfigurācijas, noklusētie uzstādījumi 

Uzstādāmi attālināti. 

6.2.5.16. Temperatūras sensors Uzstādāms katrā stacijā. 

6.2.5.17. Putnu aizsardzība Ir jābūt uzstādītai aizsardzībai pret putniem 

 

6.2.6. Tehniskās prasības primārā (etalonlaika) pulksteņu serverim 
Primārā (etalonlaika) pulksteņu serverim jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) 
prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.6.1. Iekārta 
Augstas precizitātes primārais laika kontrolieris 
pulksteņiem (2 gab.) 

6.2.6.2. Uzstādīšanas vieta 
Iekārta uzstādīšanai iekštelpās, 19” aparatūras 
statnē (ar visiem nepieciešamajiem spirinājumiem). 

6.2.6.3. Darba temperatūra  +5C°… +45°C 
6.2.6.4. Rezervēšana Divu laika kontrolieru vienlaicīga darbība  
6.2.6.5. Programmēšana un 
konfigurēšana 

Ar datora programmatūru un USB atslēgu 

6.2.6.6. Sinhronizācijas signāls  GPS, RADIO, NTP 

6.2.6.7. Izejošais protokols Impulsa, bezvadu, NTP, AFNOR 

6.2.6.8. Izejošais trauksmes signāls  1 kontakts 
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Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.6.9. Barošana 230 V 50 Hz 

6.2.6.10. Sinhronizācijas programma 
Sinhronizācijas kļūmes automātiska noteikšana ar 
pārslēgšanos uz citu sinhronizēšanas ievades portu: 
NTP, AFNOR, GPS, RADIO 

6.2.6.11. Absolūtā precizitāte ar GPS  ± 5 ms 

6.2.6.12. Laika precizitāte Ne vairāk kā ± 0.1 s/dienā 

6.2.6.13. Aizsardzība  
Integrēta izvadu aizsardzība pret īsslēgumiem un 
pārslodzēm 

6.2.6.14. Datu interfeiss Ethernet port 10/100 Base-T, RJ45 

6.2.6.15. Montāža Paredzēts montāžai 19” statnē, augstums ne vairāk 
kā 2U katrai iekārtai. 
Piezīme. Vietu aparatūras statnē (serveru telpā 
Rīgā), elektrobarošanu un datu pieslēgumu kanālus 
nodrošina Pasūtītājs. 
Konkrētā izvietošanas vieta tiek saskaņota projekta 
izstrādes fāzē. 

 

6.2.7. Tehniskās prasības stacijas apziņošanas iekārtai 
Stacijas audio apziņošanas iekārtai jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.7.1. Sertifikācija Elektromagnētiskā savietojamība/ izturība, izturība pret 
vibrāciju, paziņojumu saprotamība atbilstoši Eiropas 
standartiem. Paredzēti lietošanai Eiropas dzelzceļa 
telekomunikācijas tīklos. 

6.2.7.2. Iekārta - Automātisko un manuālo paziņojumu ierīce ar 
moduļveida konstrukciju; 
- Divi pastiprinātāju moduļi ar jaudu 100 W un izejas 
spriegumu 100 V; 
- Automātiska pastiprinātāju moduļu rezervēšana (1+1) vai 
apvienošana jaudas paaugstināšanai; 
- komplektā ietilpst pults ar mikrofonu un ir iespēja veikt 
manuālos paziņojumus arī datu pārraides tīkla atteikuma 
gadījumā. 
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Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.7.3. Uzstādīšanas vieta Iekārta uzstādīšanai iekštelpās. Pielietojams stacijās ar 
fiksētu tīkla savienojumu. 

6.2.7.4. Barošana Divi bloki - 48V DC un 230V AC. 
6.2.7.5. Datu interfeiss 1 Ethernet 10/100Mbit, RJ45 
6.2.7.6. Automātisko 
paziņojumu pārraides formāts 

SES / XML  

6.2.7.7. Paziņojumu funkcija Iepriekš ierakstītu WAV teksta failu kompilēšana. 
Pastiprinātāja kontrole caur digitālajiem izvadiem. VoIP 
ievada kanāls manuālajiem paziņojumiem. 

6.2.7.8.  Balss interfeisi SIP, analogā ieeja (pultij ar mikrofonu), PSTN 
6.2.7.9. Prioritizācija Iespēja iestādīt dažādu prioritāti paziņojumiem no 

dažādiem avotiem. Ne mazāk kā 4 līmeņi. 
6.2.7.10. Aizsardzības kontrole Līnijas pārrāvums, līnijas īssavienojums. 
6.2.7.11. Skaļuma līmenis Iespēja iestādīt individuālu skaļuma līmeni katram 

paziņojumam, kā arī līmeņa atkarību no paziņojumu 
prioritātes. 

6.2.7.12. Trokšņu līmeņa 
kontrole 

Trokšņu līmeņa kontrole un paziņojumu skaļuma vadība 
atkarībā no šī līmeņa. 

 

6.2.8. Tehniskās prasības iekštelpu skaļruņiem 
Iekštelpu skaļruņiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.8.1. Sertifikācija Elektromagnētiskā savietojamība/ izturība, izturība 
pret vibrāciju, paziņojumu saprotamība atbilstoši 
Eiropas standartiem. Paredzēti lietošanai Eiropas 
dzelzceļa telekomunikācijas tīklos.  

6.2.8.2. Skaļruņu tips 100V 
6.2.8.3. Maksimālā jauda 15W 
6.2.8.4. Pārslēdzams transformators 
jaudas regulēšanai 

Jā (vismaz 4 pakāpes) 

6.2.8.5. Frekvenču diapazons 200-16000 Hz 
6.2.8.6. Skaļruņa akustiskā atdeve vismaz 95 dB (1W/1m) 
6.2.8.7. Apraides diagramma (-10 dB): pilna/divvirzienu - 360° (H) / 360°(V) platleņķa / 

vienvirziena 
6.2.8.8. Aizsardzības klase IP45 (sertificēts) 
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6.2.8.9. Darba temperatūra −25 ... + 70 °C 
6.2.8.10. Uguns izturība Atbilstoši DIN4102 
6.2.8.11. Paredzēts montāžai pie sienas Jā 
 

6.2.9. Tehniskās prasības ārpustelpu skaļruņiem. 
Ārpustelpu skaļruņiem jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.9.1. Sertifikācija Elektromagnētiskā savietojamība/ izturība, izturība 
pret vibrāciju, paziņojumu saprotamība atbilstoši 
Eiropas standartiem.  Paredzēti lietošanai Eiropas 
dzelzceļa telekomunikācijas tīklos. 

6.2.9.2. Skaļruņu tips 100V 
6.2.9.3. Maksimālā jauda 20W 
6.2.9.4. Pārslēdzams transformators 
jaudas regulēšanai 

Jā (vismaz 2 pakāpes) 

6.2.9.5. Frekvenču diapazons 200-10000 Hz 
6.2.9.6. Skaļruņa akustiskā atdeve vismaz 100 dB (1W/1m) 
6.2.9.7. Apraides diagramma (-10 dB): Vienvirziena 75° (H) / 75°(V) 
6.2.9.8. Aizsardzības klase IP66 (sertificēts) 
6.2.9.9. Darba temperatūra −40 ... + 70 °C 
6.2.9.10. Uguns izturība DIN4102 
6.2.9.11. Paredzēts montāžai pie sienas Jā 
 

6.2.10. Tehniskās prasības multistaciju dispečera/operatora - administratora darba 
vietas datora monitoriem 
Multistaciju dispečera/operatora – administratora darba vietas datora monitoriem 
jāatbilst šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.10.1. Tehnoloģija LED IPS 
6.2.10.2. Izmērs (min) 24” 
6.2.10.3. Izšķirtspēja (min)  1920 x 1080 
6.2.10.4. Gaišums (min) 250 cd/m² 
6.2.10.5. Kontrasta attiecība (DFC) (min) 2 000 000:1 
6.2.10.6. Skata leņķis (min) 170/170 
6.2.10.7. Savietojamība DVI-D, Display Port, HDMI 
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6.2.10.8. Displeja malu attiecība 16:9 
6.2.10.9. Barošana 230V AC, 50Hz 
 

6.2.11. Tehniskās prasības multistaciju dispečera/operatoru - administratora darba 
vietas datoriem 
Multistaciju dispečera/operatora – administratora darba vietas datoriem jāatbilst 
šādām (vai ekvivalentām) prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.2.11.1. Procesors, operatīvā atmiņa 
un cietais disks 

Atbilstoši IS risinājuma funkcionalitātes un 
veiktspējas nodrošināšanas prasībām 

6.2.11.2. Tīkla karte LAN 10/100/1000 Base T (RJ45) 
6.2.11.3. Optiskā iekārta DVD +/-RW SATA 
6.2.11.4. Pieslēguma porti USB 3.0 – 2, USB 2.0 – 2, Audio – In, Audio – Out, 

Mic., divu displeju (Display Port/DVI-D) pieslēguma 
porti 

6.2.11.5. Barošana 230V AC, 50Hz 
6.2.11.6. Ievadierīces Tastatūra (LAT/RUS), optiskā pele 

 

6.2.12. Tehniskās prasības dispečera/operatora apziņošanas termināļiem. 
 

Prasība Minimālie tehniskie parametri 

6.2.12.1. Fiziskās prasības Iekārta ar mikrofonu, skaļruni, tālruņa klausuli un skārienjūtīgu 
ekrānu. Skaļruņa un mikrofona komplektam un klausulei jābūt 
funkcionāli neatkarīgiem – ar iespēju tos izmantot vienlaicīgi 
dažādām sarunām. 

6.2.12.2. Elektrobarošana Elektrobarošana, izmantojot standarta 230V AC, maiņstrāvu, 
un/vai PoE, 48V DC, ar rezervēšanas iespēju  

6.2.12.3. Pieslēgumvietas  2x 10/100 BaseT RJ45 pieslēgumvietas 
 Analogās telefona līnijas pieslēgumvieta 
 ISDN tālruņa līnijas pieslēgumvieta 
 Vismaz 16 abonenta numuru atbalsts dažādas prioritātes 

ienākošiem zvaniem un paziņojumiem 
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6.2.12.4.Veikstpēja 
 

 Iekārtai jānodrošina vismaz 8 paralēli balss savienojumi; 
 Iekārtai jānodrošina konferences tipa savienojums ar vismaz 20 

abonentiem 
 Jāattēlo vienlaicīgi vismaz 64 abonentu stāvoklis 

6.2.12.5. Funkcionalitāte  Ekrāna izskats un skārienjūtīgās pogas ir individuāli konfigurējamas 
atbilstoši darbavietas specifikai 

 
 

6.3. VNS apakšsistēmu tehniskās prasības 

6.3.1. Videonovērošanas pārvaldības sistēmas (VPS) prasības 
Videonovērošanas pārvaldības sistēmas prasības: 
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6.3.1.1. VPS nodrošina iespēju instalēt un vadīt virtualizētus 64-bitu Server 
OS serverus. 

6.3.1.2. VPS nodrošina kļūmjpārlēces opciju, kura nodrošina automātisku 
sinhronizāciju ar kameras atmiņas karti, lai vajadzības gadījumā 
nekavējoties sniegtu nepieciešamos datus ieraksta serveriem un 
nodrošinātu to maksimālu darbspējas laiku un minimizētu datu 
zuduma risku. 

6.3.1.3. VPS ļauj pieslēgt neierobežotu IP kameru daudzumu katram 
ieraksta serverim. 

6.3.1.4.  VPS programmatūra nodrošina ātru pierādījumu eksportu, 
eksportējot video dažādos formātos, ieskaitot video eksportēšanu 
no vairākām kamerām ar autonomu atskaņotājprogrammu. Video 
datiem ir iespējams uzlikt digitālo parakstu. Eksportēšana uz DVD-
RW, USB un citiem datu nesējiem. 

6.3.1.5. Iespēja rakstīt un novērot dažādas izšķirtspējas attēlus vienlaicīgi 
no vienas IP kameras. Sistēma ļauj konfigurēt ieraksta kadru skaitu, 
bitu pārraides ātrumu un izšķirtspēju katrai kamerai individuāli. 
Sistēma ļauj lietotājam konfigurēt kameras ar vienādu kadru skaitu, 
bitu pārraides ātrumu un izšķirtspēju grupās, ļaujot efektīvā veidā 
vienlaikus iestatīt parametrus jebkuram kameru skaitam. 

6.3.1.6. Iespēja vienlaikus veikt gan videoattēlu ierakstu, gan to meklēšanu 
un nolasīšanu pēc laika. 

6.3.1.7. Elektronisks notikumu reģistrācijas žurnāls. 

6.3.1.8. Aizsardzība pret atsevišķu serveru vai sistēmas apstāšanos - 
kļūmjpārlēces serveris. 

6.3.1.9. Attālināta piekļuve video tiešraidēm un arhīvam no datora un 
mobilajām ierīcēm. 

6.3.1.10. Web klienta interfeiss, bez programmatūras uzstādīšanas, lai 
iegūtu tiešsaistes informāciju no noteiktajām videonovērošanas 
kamerām. 

6.3.1.11. Attālināta izpildiekārtu vadība. 

6.3.1.12. Attālināta sistēmas konfigurēšanas iespēja. 
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6.3.1.13. Vairākas iespējas autorizēties izmantojot Active Directory un 
pārvaldības risinājuma iespējas. 

6.3.1.14. Vairāklīmeņu lietotāju tiesības. 

6.3.1.15. Sistēma veic noteiktas, iepriekš definētas darbības, pamatojoties 
uz jebkuriem sistēmā reģistrētiem notikumiem vai to kombinācijām 
(kamera sāk ierakstu, ieslēdzas gaisma, atveras vārti utt.). 

6.3.1.16. Iespēja veidot grāmatzīmes, lai vēlāk ātri varētu atrast vajadzīgo 
informāciju videoarhīvā. 

6.3.1.17. Lietotāja interfeiss satur iebūvētu kartes funkciju, kas nodrošina 
intuitīvu kameru un sistēmas pārskatu. 

6.3.1.18. Neierobežots vienlaicīgo sistēmas lietotāju skaits. 

6.3.1.19. Multicast straumēšanas funkcija, lai optimizētu datu pārraides 
tīkla noslodzi. 

6.3.1.20. Jābūt iespējai pieslēgt videosienu moduli/funkcionalitāti. 

6.3.2. Videonovērošanas datu apstrādes apakšsistēmas (VDAS) prasības 

6.3.2.1.  Jāpiedāvā atbilstoša datu apstrādes infrastruktūra, lai veiktu 
datu apstrādi no visām piedāvātajām kamerām, bet ne 
mazāka kā vismaz divi fiziskie serveri. 

6.3.2.2. Uz katra servera jābūt izvietotām divām atdalītām virtuālām 
vidēm: videonovērošanas datu apstrādes un pārvaldes vide. 

6.3.2.3. Apakšsistēmai jānodrošina četri spoguļoti datu apjomi (2 x 
„dzīvajai datu bāzei" un 2 x „arhivētajiem datiem"). 

6.3.2.4. Spoguļošana jānodrošina neatkarīgi no datu apstrādes 
serveriem. 

6.3.2.5. Katru apjomu jāspēj palielināt, neapstādinot sistēmas 
darbību. 

6.3.2.6. Atkarībā no datu pieprasījuma intensitātes risinājumam 
jānodrošina automātiska datu pārdale starp dažādas 
ātrdarbības diskiem. 
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6.3.2.7. Jānodrošina iespēja visus četrus apjomus izvietot divās 
neatkarīgās ģeogrāfiskās vietās. 

 

6.3.3. VNS gala iekārtu prasības 
VNS gala iekārtām jāatbilst šādām vai ekvivalentām prasībām: 

6.3.3.1. Ārā uzstādāmā IP videokamera 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.3.3.1.1. Aizsargklase  ne zemāka kā IP 66 
6.3.3.1.2. Stabila darbība temperatūras 
diapazonā 

no -30 C līdz +35 C 

6.3.3.1.3. Dienas un nakts režīms 
(mehanical D/N control) 

Jānodrošina 

6.3.3.1.4. Plaša dinamiskā diapazona 
(WDR) funkcija, AWB, AES, AGC, BLC  

Jānodrošina 

6.3.3.1.5. Minimālais apgaismojums  0.08 lux; 0.20 lux (F1.2,Shutter Speed: 1/15sec) vai 
labāks 

6.3.3.1.6. Multistraumēšanas atbalsts Jānodrošina 
6.3.3.1.7. Izšķirtspēja ne zemāka par 3MP (2048x1536) 
6.3.3.1.8. Video kadru frekvence 30/25 fps pie 1920x1080 (NTSC/PAL) 
6.3.3.1.9. Maināma video izšķirtspēja 
un kadru skaits sekundē 

Jānodrošina 

6.3.3.1.10. Attēla formāts Jābūt iespējai digitāli pagriezt attēlu par 90 vai 270 
grādiem, lai iegūtu attēla attiecību 9:16 

6.3.3.1.11. Kontakta slēdzis - Tehniskās 
apsardzes signalizācija nostrādā 
videokameras apvalka atvēršanas vai 
vandālisma gadījumā. 

Jānodrošina 

6.3.3.1.12. Iebūvēta atmiņu karte  Card Slot MicroSD/SDHC 32 GB, SD/SDHC/SDXC 
pieslēgvietas atbalsts līdz 64 GB 

6.3.3.1.13. Barošana PoE 
 

6.3.3.2.  Iekštelpās uzstādāmā IP videokamera (vandāldroša) 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.3.3.2.1. Stabila darbība temperatūras 
diapazonā  

no 0 C līdz +50 C 
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6.3.3.2.2. Plaša dinamiskā diapazona 
(WDR) funkcija 

Jānodrošina 

6.3.3.2.3. Minimālais apgaismojums 
Color 

0.5 lux, F1.6, B/W: 0.08 lux, F1.6 vai labāks 

6.3.3.2.4. Multistraumēšanas atbalsts Jānodrošina 
6.3.3.2.5. Izšķirtspēja:  ne zemāka par 3MP (2048x1536) 
6.3.3.2.6. Maināma video izšķirtspēja 
un kadru skaits sekundē 

Jānodrošina 

6.3.3.2.7. Barošana PoE 
6.3.3.2.8. Iebūvēta atmiņu karte  Card Slot MicroSD/SDHC 32 GB, SD/SDHC/SDXC 

pieslēgvietas atbalsts līdz 64 GB 
 

6.3.4. Videonovērošanas datu apstrādes sistēmas (VDAS) aparatūra 
Videonovērošanas datu apstrādes sistēmas aparatūrai jāatbilst šādām prasībām: 

Prasība Minimālie tehniski parametri 

6.3.4.1. Datu apstrāde  
6.3.4.1.1.Datu apstrādes 
infrastruktūra  

Jānodrošina datu apstrāde no visām piedāvātajām 
kamerām 

6.3.4.1.2.Serveru skaits Ne mazāk kā 2 serveri 
6.3.4.1.3.Virtuālās vides uz katra 
servera 

Videonovērošanas datu apstrādes un pārvaldes 
vides 

6.3.4.1.4.Minimālās servera prasības • Viens x86 savietojams procesors ar 8 kodoliem ar 
iespēju palielināt procesoru skaitu līdz 2 

• 32GB ECC RAM 
• Divi SAS 10k RPM vai SSD diski katrs ar 300GB 

ietilpību; RAID kontrolieris ar RAID1 atbalstu 
• Četru portu 1GBE tīkla karte 
• Attālinātas pārvaldības iespēja ar servera 

ieslēgšanas, izslēgšanas, attālinātas konsoles un 
disku montēšanas iespējām 

• Divu portu 8 Gb/s HBA karte 
• Pārvaldības un monitoringa programmatūra, kas 

nodrošina bojājumu diagnostiku un brīdina par 
iespējamajiem aparatūras atteikumiem 

6.3.4.2. Datu glabāšana  
6.3.4.2.1. Datu glabāšanas 
arhitektūra 

Četri spoguļoti datu apjomi (2* „dzīvajai datu 
bāzei" 2* „arhivētajiem datiem"). Uz katra masīva 
ir divi apjomi – gan „dzīvajiem”, gan arhivētajiem 
datiem. 
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6.3.4.2.2.Minimālās prasības disku 
masīviem (2 disku masīvi) 

• Divi acive/active kontrolieri katrs ar četriem 
8Gb/s FC portiem 

• 16 GB kešatmiņa 
• Piegādājamajā konfigurācijā jāiekļauj piecus 

900GB 10k RPM SAS HDD un deviņpadsmit 3TB 
HDD 

• Jānodrošina iekšējo disku virtualizācija- 
automātiska datu sadale pa pieejamajiem 
diskiem  

• Jānodrošina RAID 1,5,6 atbalsts 
• Jānodrošina iespēja palielināt disku skaitu līdz 

60 HDD 
• Jānodrošina Thin Provisioning funckcionalitāte 
• Jānodrošina Automatic Tiering funckcionalitāte- 

automātiska sub-LUN līmeņa datu pārvietošana 
starp dažāda ātruma datu nesējiem atbilstoši 
datu pieejas biežumam 

• Jānodrošina Remote Replication funkcionalitāte 
sinhronā un asinhronā režīmā, izmantojot FC 
tīklu 

• Jānodrošina Snapshot funkcionalitāte bez vietas 
rezervēšanas snapshot datiem 

• Gadījumā, ja kādai no prasītajām 
funkcionalitātēm nepieciešama licence, 
piedāvājumā jāiekļauj licences atbilstoši 
piegādājamās konfigurācijas disku apjomam 

6.3.4.2.3.Minimālās prasības FC 
komutatoriem (2 komutatori) 

• Jānodrošina 8 Gb/s porta ātrums 
• Jānodrošina 8 aktīvi porti 

6.3.4.2.4.Palielināšanas iespējas Katru apjomu jāspēj palielināt, neapstādinot 
sistēmas darbību. 

6.3.4.2.5.Automātiskā datu pārdale 
starp dažādas ātrdarbības diskiem 

Atkarībā no datu pieprasījuma intensitātes, 
risinājumā jābūt iespējai nodrošināt automātisku 
datu pārdali starp dažādas ātrdarbības diskiem. 

6.3.4.2.6.Risinājuma elementu 
ģeogrāfiskā izvietošanas iespējas 

Visi četri apjomi var tikt izvietoti divās neatkarīgās 
ģeogrāfiskās vietās. 

6.3.4.2.7.Darbības nepārtrauktības 
nodrošināšana 

Visām apjoma komponentēm ir jābūt rezervētām, 
nodrošinot darbības nepārtrauktību atsevišķas 
komponentes bojājuma gadījumā. 
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6.4. Tehniskās prasības atbalsta infrastruktūrai 

6.4.1. Prasības elektrobarošanas risinājumam 
Projektējot un uzstādot elektrobarošanas risinājumu, Uzņēmējam jānodrošina šādas 
prasības: 

6.4.1.1. Barošanas blokiem un invertoriem jānodrošina objektos 
nepieciešamo aktīvo iekārtu elektrobarošana statnēs Pasūtītāja sākotnēji 
novērtētajā apjomā (skat. V. nodaļu „Darbu apjomi”); 
6.4.1.2. Visām izmantotajām iekārtām un metāla konstrukcijām jābūt 
aizsargātām pret pārspriegumu un zibens ietekmi. Visiem pārsprieguma 
tehniskajiem risinājumiem jābūt skaidri saprotamiem un pamatotiem. 
Izmantotās pārsprieguma aizsardzības ierīces un metodes nedrīkst pazemināt 
kopējo drošības līmeni un ietekmēt sistēmu funkcijas. Pārsprieguma 
aizsardzības ierīkošana jāveic saskaņā ar standartos norādīto; 
6.4.1.3. Pārsprieguma aizsargierīcēm jāatbilst LVS EN 61643-
11:2002/A11:2007 „Pārsprieguma novadītājierīces zemspriegumam. 11.daļa: 
Zemsprieguma sistēmās slēgtas pārsprieguma novadītājierīces. Prasības un 
testi” prasībām; 
6.4.1.4. Pārsprieguma aizsardzības elementu ražotājiem jābūt sertificētiem; 
6.4.1.5. Statnēs jāuzstāda zemējuma kopne; statnē jāsazemē visas iekārtas; 
statņu zemējums jāpieslēdz zemējuma kontūram;  
6.4.1.6. Zemējuma pretestībai jābūt ≤4Ω; 
6.4.1.7. Aizsargzemējuma vadotņu savienojumu vietām jābūt pieejamām 
ekspluatācijas laikā; 
6.4.1.8. Kabeļu šķērsgriezums jāizvēlas saskaņā ar LVS HD 60364-5-52:2011 
Zemsprieguma elektroietaises. 5-52. daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. 
Elektroinstalācijas sistēmas; 
6.4.1.9. Elektrobarošanas iekārtas AC 230V/DC 48V; jauda 1200 W, 
uzstādīšana 19" skapī, bez ventilatora ar konvekciju, ar aizsardzību 63 A; klase 
IP20, modulārais - 4x300W, temperatūru diapazons no -5 līdz +45 °C;  
komplektā ar akumulatoru baterijām 4x12V(48V) 60Ah; 48V sadales automāti - 
6 gab.; kontrolieris;  SNMP ports. Ierīču piegāde, konfigurācija, instalācija 19" 
skapī stacijas sakaru mezglā, pieslēgšana no LDz sadalnes AC un zemējuma; 
6.4.1.10. Invertors DC 48V/AC 230V/jauda 600 W, uzstādīšana 19" skapī, ar 
aizsardzību; klase IP20, temperatūras diapazons no -5 līdz +45 °C. 
6.4.1.11. Pieļaujamās novirzes maiņstrāvas elektrobarošanai spriegumam 
230V +5%, -10%; 50 Hz ± 1 Hz; 
6.4.1.12. Elektrobarošanas kabeļu slodzes spējai jābūt vismaz ar 30% rezervi; 
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6.4.1.13. Visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji 
savietojamiem. 

 

6.4.2. Tehniskās prasības stacijas komutatoram. 
 

6.4.2.1. Pieslēdzot visas iekārtas komutatoram ir jānodrošina rezerve 1 SFP un 4 vara 
portiem. 

6.4.2.2 Piedāvājumā iekļauti komutatoram atbilstoši moduļi (piemēram, SFP) ar iespēju 
kontrolēt savienojuma optiskā signāla līmeni (DDM atbalsts) un SFP DDM 
moduli komplektā.  

6.4.2.3 Komutatoriem komplektā ir iekļauti stiprinājumi montāžai 19 statnē 

6.4.2.4 Komutatora komutācijas jauda ir vismaz 12Gb/s (Forwarding bandwidth)  

6.4.2.5 Komutācijas aizture (port-to-port latency) -- ne vairāk par 5 mikrosekundēm  

6.4.2.6 Jumbo frame atbalsts (1Gb/s režīmā): maksimālais kadra izmērs (frame size) – 
vismaz 9000 baiti 

6.4.2.7 MAC adrešu tabulas izmērs - vismaz 8,000 ieraksti 

6.4.2.8 Komutatora vadība ir iespējama, izmantojot lokālo konsoles pieslēgumu (CLI) 

6.4.2.9 Komutatora attālināta vadība ir iespējama, izmantojot interneta pārlūkprogrammu  

6.4.2.10 Komutatora attālināta vadība ir iespējama, izmantojot komandrindu ar SSHv2 
atbalstu  

6.4.2.11 Komutatora vadība ir iespējama, izmantojot IPv4 adreses 

6.4.2.12 Ir iespējama lietotāju autentifikācija, izmantojot RADIUS un ietverot vismaz 2 
līmeņu lietotāju autentifikāciju - tikai lasīšanas līmeņa piekļuves tiesības un 
pilnas piekļuves tiesības 

6.4.2.13 Monitoringam un konfigurēšanai nepieciešamo standarta protokolu 
nodrošināšana: SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP v.2c, 
TFTP 

6.4.2.14 Barošanas kļūmes (vai barošanas bloka atteikuma gadījumā) SNMP paziņojuma 
nosūtīšanas iespēja 

6.4.2.14 Komutatora konfigurācijas eksportēšana vai glabāšana teksta formātā (ar 
rediģēšanas iespējām, izmantojot teksta redaktoru) 

6.4.2.15 Komutatora konfigurācijas papildinājumu automatizēta izplatīšana un 
piemērošana tekstu failu veidā 

6.4.2.16 Sistēmas notikumu sūtīšana uz ārējo svslog serveri 

6.4.2.17 Iespēja sūtīt informāciju par konfigurācijas izmaiņu notikumiem svslog un snmp 
trap ziņojumos 
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6.4.2.18 NTP klients (komutatora laika sinhronizācijai) 

6.4.2.19 DHCP klients (komutatora vadības interfeisam) 

6.4.2.20 Iespēja ielādēt un glabāt komutatorā vismaz divus programmatūras (firmware) 
failu komplektus (rezervēšānai) 

6.4.2.21 Iespēja glabāt vismaz 2 konfigurācijas kopijas 

6.4.2.22 Iespēja automātiski atgriezties pie iepriekš izmantotās programmatūras 
(firmware) vai konfigurācijas versijas komutatora kļūmes gadījumā 

6.4.2.23 802.3ad Link aggregation (tālāk tekstā - LA) protokols uz visiem portiem 

6.4.2.24 Iespēja izveidot vismaz 4 LA grupas 

6.4.2.25 Iespēja iekļaut vismaz 2 portus vienā LA grupā 

6.4.2.26 802. 1w Rapid Spanning tree protokols 

6.4.2.27 802.1s Multiple Spanning tree protokols ar iespēju definēt vismaz 4x MSTI 

6.4.2.28 Spaninng tree BPDU filtrēšana uz katra fiziskā porta 

6.4.2.29 Portu spoguļošana (mirroring) viena komutatora ietvaros 

6.4.2.30 802.1q ar vismaz 255 VLAN atbalstu 

6.4.2.31 802. 1q VLAN numurus (VLAN-ID) līdz vismaz 4000 

6.4.2.32 IGMPv2, IGMP, IGMPv3 atbalsts 

6.4.2.33 IGMP snooping atbalsts 

6.4.2.34 IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet 

6.4.2.35 Iespēja definēt ACL (Access Control List)/ACE (Access Control Entrv) 
saņemtajai un nosūtāmajai plūsmai (ingress and egress filtering) katram portam 

6.4.2.36 QoS ar iespēju izmantot DiffServ (DSCP) marķējumus 

 

6.4.3. Tehniskās prasības industriālajiem komutatoriem. 
 

Standarti 

IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet 
IEEE 802.3 for 10BaseT 
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) 
IEEE 802.3ab for 1000BaseT 
IEEE 802.3z for 1000BaseX 
IEEE 802.3x for Flow Control 
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MAC tabulas izmērs 8 K 
Interfeisi 
SFP porti 1 Gb/s 100/1000Base SFP/TX slot (2 gab.) 

RJ45 Ports ar PoE 
6 gab.10/100BaseT(X) auto negotiation speed, 
Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X 
connection 

LED Indicatori Ir 

Elektrobarošana 
Barošanas spriegums 230 V AC, redundant inputs 
Elektrobarošanas aizsardzība Ir 
Uzstādīšana DIN-Rail montāža 

Temperatūra un mitrums 
Temperatūra  -40 to 75°C  
Mitrums 5 to 95%  

Standarti 
Drošība UL 508 (Pending) 

EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class 
A 

  

EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) 
Level 3, 
EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 
(Surge) Level 4, 
EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8 

Dzelzceļu prasības EN 50121-4 
Vibrācija IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27 
Garantija 2 gadi 

 

 

6.4.4. Tehniskās prasības aparatūras statnēm. 
 

Projektējot un uzstādot statnes telekomunikāciju iekārtu izvietošanai, Uzņēmējam 
jānodrošina šādas prasības: 

6.4.4.1. Statnēm jānodrošina nepieciešamā vieta sistēmu iekārtu izvietošanai 
Pasūtītāja sākotnēji novērtētajā apjomā (skat. V. nodaļu „Darbu apjomi”) un 
atbilstoši Risinājuma arhitektūras aprakstam, PAS, VNS funkcionālajām un 
iekārtu prasībām; 
6.4.4.2. Statnes minimālās prasības 19"; gabarīti 600mm (PL) x 800mm (DZ) x 
42U (AUG); sānu vāki noņemami; perforētas metāla durvis ar slēdzeni priekšā 
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un aizmugurē; noslēgts statnes jumts; vertikālie balsta stiprinājumi serveru un 
citas aparatūras vadotņu piestiprināšanai - statnes katrā pusē vismaz divi; 
elektrobarošanas un komunikāciju kabeļu ievads ar pretputekļu aizsargu – no 
apakšas vai virs aparatūras statnēm; zemējuma kopne vismaz 10 zemējuma 
vadu pievienojumiem; divas 1 fāzu elektrobarošanas kontaktligzdas vismaz ar 
10 gab. C13 kontaktligzdām; divi vertikālie 42U un divi horizontālie 19’’ kabeļu 
turētāji; viens temperatūras devējs; trīs plaukti; 
6.4.4.3. Statņu izvietojums atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un telpas 
tehnoloģiskajām iespējām. 

 

6.4.5. Tehniskās prasības kabeļu guldīšanai kabeļu kanalizācijā stacijās (pieturas 
vietās) 
Plānojot kabeļu guldīšanu izbūvējamajā kabeļu kanalizācijā, Uzņēmējam jānodrošina 
šādas prasības: 

6.4.5.1. Plānot objektos nepieciešamos kabeļus Pasūtītāja sākotnēji novērtētajā 
apjomā (skat. V. nodaļu „Darbu apjomi”); 
6.4.5.2. Jānodrošina ūdensnecaurlaidīgi kabeļu ievadi ēkās. 

6.4.6. Tehniskās prasības kabeļu tīkliem 
Izbūvējot nepieciešamos elektrobarošanas un telekomunikāciju kabeļus iekārtu 
pieslēgšanai elektrobarošanai un lokālajam tīklam, Uzņēmējam jānodrošina šādas 
prasības: 

6.4.6.1. Elektrobarošanas kabeļus pievadīt statnei, kas atradīsies sakaru mezglā 
un ko nodrošina Uzņēmējs; statņu elektrobarošanas pieslēgumu veikt no ēkas 
elektrobarošanas sadalnes (precizējot konkrētās vietas); statņu 
elektrobarošanas kabeļus instalēt esošajos kabeļu kanālos vai uz esošajiem 
kabeļu tiltiem/trepēm; kabeļu parametri un instalēšana atbilstoši statņu 
elektrobarošanas slodzei un standartiem; 
6.4.6.2. Kabeļu stiprināšanai pie kabeļu trepēm/plauktiem, kabeļu šahtās 
jāizmanto šim nolūkam paredzētas kabeļu saites; 
6.4.6.3. Statnēs jānodrošina kabeļu un komutācijas paneļu marķēšanas 
standarta izveide atbilstoši Pasūtītāja marķēšanas sistēmai; 
6.4.6.4. CAT5/CAT6 kategorijas vājstrāvas kabeļi un elektrobarošanas vadi 
jāizvieto uz atsevišķām kabeļu trepēm/plauktiem; 
6.4.6.5. Visiem elektrobarošanas pieslēgumiem un komponentēm jānodrošina 
apkalpošanas iespēja un pieejamība; 
6.4.6.6. Elektrobarošanas sadalnēs jāuzstāda C kategorijas automātslēdži un 
atjaunojamā varistoru pārsprieguma aizsardzība. 
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6.4.7. Vara kabeļi 
 

Projektējot un izbūvējot vara kabeļu tīklus, Uzņēmējam jānodrošina šādas prasības: 

6.4.7.1. Projektēt un izbūvēt objektos nepieciešamos vara kabeļus 
elektrobarošanai risinājumam Pasūtītāja sākotnēji novērtētajā apjomā (skat. V. 
nodaļu „Darbu apjomi”); 
6.4.7.2. Sistēmas aktīvo iekārtu elektrobarošanai jāizmanto 3 dzīslu vara 
elektroapgādes kabeļi; kabeļu parametri un instalēšana atbilstoši standartam 
LVS HD 60364-5-52 Zemsprieguma elektroietaises. 5-52. daļa: Elektroiekārtu 
izvēle un uzstādīšana. Elektroinstalācijas sistēmas; 
6.4.7.3. Vītā pāra UTP CAT5/CAT6 vara kabeļus instalēt ēkā uz vājstrāvu kabeļu 
plauktiem/trepēm un kabeļu kanālos; 
6.4.7.4. Vītā pāra UTP CAT5/CAT6 vara kabeļus statnēs komutēt uz uzstādītās 
aparatūras statnes 24 portu 19’’ komutācijas paneļiem; 
6.4.7.5. Vājstrāvu kabeļus statnēs stiprināt vertikālajos un horizontālajos kabeļu 
turētājos; 
6.4.7.6. Vājstrāvu kabeļu elektromagnētiskā saderība atbilstoši standartam LVS 
EN 50529-1 Tīklu EMS standarts. 1. daļa: Telekomunikāciju tīkli, kuros izmanto 
tālruņu līniju vadus; 
6.4.7.7. Vītā pāra UTP 5.cat. vara kabeļus testēt atbilstoši standartam LVS EN 
50346 Informācijas tehnoloģija - Kabelējuma instalācija - Instalētā kabelējuma 
testēšana. 
6.4.7.8. Ethernet tīkla pieslēgumiem jāveic katra pieslēguma vietas testēšana ar 
sertificētu testeri un jāiesniedz mērījumu rezultāti. Mērījumi jāveic atbilstoši 
ISO/IEC 11801 D klasei un mērījumu rezultātu protokolos jāuzrāda parametri: 
Attenuation (vājinājums), NEXT, pāru pretestībai, katra pāra ACR vērtībai 
ELFEXT, return losses, PSNEXXT, PSACR, PSELFEXT un delay skew vērtības. 
6.4.7.9. Jānodrošina visu kabeļu sistēmu testēšanas un mērījumu rezultātu 
dokumentēšana, kā arī jāizveido datortīkla un telekomunikāciju tīkla shēma. 
Dokumentācijā jāietver vispārējs tīkla apraksts un testa protokoli. 
6.4.7.10. Datortīkla kabeļu galus nepieciešams marķēt pēc vienotas sistēmas 
visos ierīkošanas punktos, marķējumam jāsakrīt ar dokumentācijā norādīto un 
jābūt skaidri saprotamam. 
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6.4.8. Prasības optiskajiem kabeļiem 

6.4.8.1.  Stacijas komutatora savienošanai ar industriālajiem komutatoriem ir 
jāievelk optiskais kabelis izbūvētajā kanalizācijā. 

6.4.8.2. Optiskās šķiedras kabeļu galvenās prasības: 
6.4.8.2.1. Viļņu darbības garumi: 1310nm un 1550nm; 
6.4.8.2.2. Temperatūras diapazons: -400C – +70 0C 
6.4.8.2.3. Maksimālais cauruļu kabeļa savilkšanas spēks – ne mazāk kā 

1500 N; 
6.4.8.2.4. Minimālais līkuma rādiuss darba laikā - 220 mm; 
6.4.8.2.5. šķiedras tips – Single Mode (ITU-T G.652D); 
6.4.8.2.6. modu lauka diametrs (1310 nm) – 9.3 ± 0.5 mkm; 
6.4.8.2.7. vājinājuma koeficients: viļņa garums 1310 nm – ne vairāk 

0,36 dB/km, 1550 nm – ne vairāk 0,22 dB/km; 
6.4.8.2.8. Hromatiskā dispersija (1550 nm) ≤17-18 ps /nm.km. 
6.4.8.2.9. Kabeļu konstrukcija 

1

2

3

4
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7. Kopējās pieejamības un garantijas apkalpošanas prasības 

7.1. Sistēmas garantijas darbības nodrošinājuma apraksts 
 

7.1.1. Vispārīgās prasības 
7.1.1.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības laiks ir laiks, kādā tiek garantēta 
sistēmas funkcionalitātes darbība, vizuālas un audio informācijas novadīšana 
līdz gala patērētājam un nodrošināts sistēmas lietotāju atbalsts. 
7.1.1.2. Sistēmas nepārtrauktas darbības laiks tiek definēts kā kalendārā 
mēneša dienu skaits reizināts ar 24 stundas ((kalendārā mēneša dienu skaits) x 
24h). 
7.1.1.3. Uzņēmējs visām Sistēmas komponentēm nodrošina 2 (divu) gadu 
garantijas atbalstu. 
7.1.1.4. Sistēmas iekārtu apkalpošanas nodrošināšanas ilgumam (rezerves 
detaļu pieejamība) jābūt ne mazākam kā 5 gadi, Uzņēmējam tas dokumentāri 
jāapstiprina. 
7.1.1.5. Uzņēmējs visām peronu displeju nesošajām un apziņošanas skaļruņu 
stiprināšanas mastu metāla konstrukcijām nodrošina 10 (desmit) gadu 
pretkorozijas garantiju. 

 

7.1.2. Termini 
7.1.2.1. Problēma ir nezināms viena vai vairāku incidentu cēlonis. 
7.1.2.2. Incidents ir jebkurš notikums, kas nav sistēmas normālas darbības 
sastāvdaļa, un kas ir vai var būt par iemeslu darbības pārtraukumam vai 
darbības kvalitātes kritumam. 

7.1.3.   Problēmu prioritāte 
Problēmu (incidentu) prioritāti nosaka problēmas pieteicējs, vienojoties ar Izpildītāju 
un klasificē pēc a,b,c,d,e kategorijām. 

Kategorija Problēmas raksturs 

a. Avārija – Sistēmas stāvoklis, kad ir notikusi pilnīga sistēmas un tās 
apakšsistēmu darbības apstāšanās un/vai darbu ar sistēmu nevar turpināt, 
sistēma nav pieejama vairākiem lietotājiem jeb mēģinājums autorizēties 
sistēmā, ievadot pareizus autorizācijas datus, ir neveiksmīgs. Risināšana tiek 
uzsākta nekavējoties. 

b. Augsta – Kļūda vai nekorekta sistēmas darbība, kuru nevar apiet un kas rada 
lielus sistēmas darbības traucējumus. Ir būtiska ietekme uz Pasūtītāja biznesu. 
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Risināšana tiek uzsākta nekavējoties. 

c. Vidēja – Kļūda, kuru var apiet un kas rada minimālus sistēmas darbības 
traucējumus vai sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbību 
veikšana sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai vai darba turpināšanai. Ir 
būtiska ietekme uz Pasūtītāja biznesu. 

d. Zema – Neprecizitāte, iekšēja sistēmas kļūda vai nekorekta darbība, kuras 
ietekmi uz darba turpināšanu ir nenozīmīga. Kļūda vai neprecizitāte produkta 
dokumentācijā. Nav būtiskas ietekmes uz Pasūtītāja biznesu. 

e. Informācija – Konsultācija par sistēmas darbību, tās funkcionalitāti, 
izmantošanu, tehnisko apkalpošanu, dokumentāciju, u.c. 

 

7.1.4. Kvalitātes kritēriji 
Sistēmas darbība ir uzskatāma par kvalitatīvu, ja tā darbojas atbilstoši šādiem 
kvalitātes kritērijiem: 

7.1.4.1. Risinājuma vadības/kontroles sistēmai – mazāk nekā 99,3% no 
nepārtrauktas darbības definētām kalendārā mēneša dienu skaita reizinājuma 
ar 24 stundām. 
7.1.4.2. Audio apziņošanas aktīvo iekārtu sistēmai – ne mazāk kā 99,3% no 
nepārtrauktas darbības definētām kalendārā mēneša dienu skaita reizinājuma 
ar 24 stundām. 
7.1.4.3. Audio apziņošanas neaktīvo iekārtu komponentēm – ne mazāk kā 98% 
no nepārtrauktas darbības definētām kalendārā mēneša dienu skaita 
reizinājuma ar 24 stundām. 
7.1.4.4. Vizuālai apziņošanas sistēmai – ne mazāk kā 98% no nepārtrauktas 
darbības definētām kalendārā mēneša dienu skaita reizinājuma ar 24 stundām. 
7.1.4.5. Videonovērošanas iekārtām stacijās un uz perona – ne mazāk kā 99,3% 
no nepārtrauktas darbības definētām kalendārā mēneša dienu skaita 
reizinājuma ar 24 stundām. 
7.1.4.6. Videonovērošanas risinājuma neaktīvo iekārtu komponentēm – ne 
mazāk kā 98% no nepārtrauktas darbības definētām kalendārā mēneša dienu 
skaita reizinājuma ar 24 stundām. 

7.1.5. Problēmu (incidentu) reakcijas laiks 
Problēmu (incidentu) reakcijas laiks uz noteiktas prioritātes pieteikumu: 

7.1.5.1. Avārija – 0,5 stundas 
7.1.5.2. Augsta – 1 stundas 
7.1.5.3. Vidēja – 2 stundas 
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7.1.5.4. Zema – 1 dienas 
7.1.5.5. Informācija – 2 dienas 

7.1.6. Problēmu (incidentu) risināšanas laiks 
7.1.6.1. Problēmu (incidentu) risināšanas laiks noteikta prioritātes 
pieteikumiem: 

7.1.6.1.1. Avārija – 4 stundas 
7.1.6.1.2. Augsta – 8 stundas 
7.1.6.1.3. Vidēja – 16 stundas 
7.1.6.1.4. Zema – 2 dienas 
7.1.6.1.5. Informācija – 1 nedēļas 

7.1.6.2. Pasūtītāja atbildīgo personu pamatotu pretenziju skaits mēnesī par 
Sistēmu darbību nepārsniedz 3 (trīs). 
7.1.6.3.  

7.2. Incidentu, problēmu un pieteikumu apstrādes kārtība 

Palīdzības dienests 
7.2.1.1. Septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī; 
7.2.1.2. Pa tālruni: ……………………..; 
7.2.1.3. E-pastu:…………………………….; 

7.2.2. Incidentu un problēmu pieteikumi 
7.2.2.1. Piesaka VAS LDz uzņēmuma darbinieks Palīdzības dienestam;  
7.2.2.2. Uzņēmējs reģistrē Pasūtītāja Pieteikumu saskaņā ar kārtību, kas tiks 
noteikta projekta īstenošanas gaitā; 
7.2.2.3. Uzņēmējs apstrādā incidentus un problēmu pieteikumus saskaņā ar 
kārtību, kas tiks noteikta projekta īstenošanas gaitā. 
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Kopējā darbu apjomu tabula                                         Tabula Nr.1 
(dotie darbu apjomi ir orientējoši un pretendentam ir jāveic apsekošana un konkrēti aprēķini projektēšanas laikā) 

Nr.p.k.

Jelgava 
(malu un 

salu 
2x162)

Cukur-
fabrika 
(malu 
2x162)

Olaine 
(malu 
un salu 
2x162)

Sloka 
(malu un 
salu 162)

 Vaivari 
(peroni 
2x162)

Asari 
(malu  
2x162)

Melluži 
(malu 
2x162)

Pumpuri 
(malu 2x 

162)

Dubulti 
(malu un 
salu 162)

Majori
 (malu, 
malu 
kompozīta 
162)

Dzintari
 (malu
 2x162)

Bulduri
 (malu 
2x162)

Lielupe 
(malu 
kompozīt
a 2x162)

Babīte 
(malu 
2x162)

Zolitūde 
(malu 

kompozīta 
2x162)

Imanta 
(malu 
2x162) KOPĀ

Mēr-
vienība

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums 

Dau-
dzums

1 Projektēšana kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 Demontāžas darbi 0

2.1. Būvlaukuma iekārtas,uzturēšana kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2.2. Peronu demontāža m2 1774 1026 1700 1653 1383 1998 1497 1480 3480 1950 1318 1939 1386 1497 1353 1554 26988
2.2. Laukuma demontāža m2 1780 460 675 200 220 660 480 620 880 420 820 740 560 480 560 200 9755
2.3. Komunikāciju  un aprīkojuma demontāža kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

3. Perona montāžas darbi
3.1. Ūdensnovadīšanas kanalizācija kompl. 1 1
3.2. Pagaidu peronu un pāreju montāža,demontāža kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
3.3. Perona montāža (kompozīta) m2 486 972 972 2430
3.4. Perona montāža(malu) m2 486 972 486 486 948 972 972 972 486 486 972 972 972 948           11130
3.5. Perona montāža(salu) m2 842 584 584 714 2724,4
3.6. Perona nojumes,zemēšana kompl. 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 42
3.7. Perona un stacijas teritorijas  apgaismojums kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

4.
 Perona piekļuves infrastruktūras 
rekonstrukcija

4.1. Pandusu montāža kompl. 2 2 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4               61                
4.2. Norobežojošo margu montāža,zemēšana tm 240 280 96 160 180 480 120 220 120 186 280 220 480 120 540 280 4 002          
4.3. Stacijas laukumu bruģēšana m2 1780 460 675 380 220 660 320 620 1288 420 820 740 560 320 560 1200 11 023        
4.4. Pāreju montāža m2 68 55 122 88 58 66 66 66 52 66 66 66 22 42 55 66 1 024          
4.5. Norobežojošo žogu montāža,zemēšana tm 320 192 192 286 192 192 384 384 192 192 384 192 0 476 384 192 4 154          
4.6. Invalīdu piekļuves estakāde kompl. 1 2 2 5                  
4.7. Norādes un informatīvās zīmes kompl. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32                
4.8. Gājēju celiņu izbūve m2 80 120 144 170 312 240 240 240 212 110 240 240 140 120 200 180 2 988          

5. Pasažieru stacijas ēku rekonstrukcija -               
5.1. Stacijas jaunas ēkas būvniecība m2 200 200              
5.2. Uzgaidāmās telpas rekonstrukcija m2 32 32 30 30 220 140 56 42 80 30 80 proj. 772              
5.3. Kases telpas rekonstrukcija m2 14 0 0 0 18 12 16 58 42 28 28 28 12 18 proj. 274              
5.4. Sanitārā mezgla izbūve m2 12 26 28 6 16 10 12 18 28 0 14 16 10 16 proj. 212              
5.5. Sakaru telpas izbūve m2 8 0 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 proj. 114              
5.6. Lokālā datu  pārraides tīkla ierīkošana kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16                

5.7.
Ūdens apgādes sistēmas  un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija līdz pieslēguma vietai kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               10                

5.8. Ēkas fasādes un jumta vienkāršotā rekonstrukcija kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14                
5.9. Ugunsgrēka trauksmes signalizācija kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12                

5.10. Tehniskās apsardzes signalizācija kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13                
6. Teritorijas labiekārtošana m2 1800 1000 1000 1000 1000 1200 1000 1600 1000 1600 1000 1000 1200 1000 1300 1485 19 185        
7. Komunikāciju tīklu rekonstrukcija -               

7.1. Kontakttīklu balstu pārvietošana kompl. 2 2 3 6 3 5 5 6 8 6 4 6 3 3               62                
7.2. Sakaru tīkli kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16                
7.3. Elektrotīkli kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16                
7.4. SCADA kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16                
7.5. A/s „Sadales tīkls” nosacījumu izpilde jaudas palielināšanai kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11                
7.6. Signalizācijas tīkli (SCB) kompl. 1 1 1 1 1 5                  

8. 3.daļa -Informatīvās un videonovērošanas sistēmas -               

8.1. Pasažieru apziņošanas  sistēma (PAS) 
proejktēšana un ierīkošana kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16                

8.2.
Videonovērošanas sistēmas (VNS) 
proejktēšana un ierīkošana kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16                

1.daļa (Jelgavas līnija) 2.daļa (Jūrmalas līnija)

1. un 2.daļa - Dzelzceļa pasažieru 
infrastruktūras modernizācija (būvniecība)

1.daļa (Jelgavas līnija) 2.daļa (Jūrmalas līnija)

 



SAKARU UN SCB KOMUNIKACIJU SAGALABĀŠANAI  NEPIECIEŠAMO DARBU  SARAKSTS 

Tabula Nr. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1.

Paredzēt esoša optisko kabeļa 96 SM un esošas kabeļu kanalizācijas
(aptuveni 300m garumā) saglabāšanu un aizsardzību būvniecības darbu
gaitā un pēc nepieciešamības pārvietošanu no darba zonas, jaunā uzbūvētā
kanalizācijā;

v v v v v v

2.

Paredzēt esošo SCB lauka iekārtu- (luksoforu, ceļa kārbu,
droseļtransformatoru, transformatoru kastu, uzmavu, pārmiju
elektropiedziņu, releju skapju u.c.) saglabāšanu un aizsardzību būvniecības
darbu gaitā vai pēc nepieciešamības pārvietošanu no darba zonas (iekārtu
demontāža, pārvietošana un montāža jaunajā vietā) (provizoriski viens
luksofors ar visam komunikācijām);

v v v v v

3.

Paredzēt esošo optisko kabeļa 96 SM,  esošo kabeļu kanalizācijas 
(aptuveni  60 m garumā)  un maģistrālo vara kabeļu (2 GAB.) МКБАБ 
7x4x1,2+6x1x0,9 (aptuveni  250 m garumā) aizsardzību būvniecības darbu 
gaitā un pēc nepieciešamības pārvietošanu no darba zonas, jaunā uzbūvētā 
kanalizācijā

v

4.

Paredzēt esošo optisko kabeļa 96 SM, esošo kabeļu kanalizācijas
(aptuveni 50 m garumā), maģistrālo vara kabeļa МКПАШБ
7x4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 (aptuveni 250 m garumā) saglabāšanu un
aizsardzību būvniecības darbu gaitā un pēc nepieciešamības pārvietošanu
no darba zonas, jaunā uzbūvētā kanalizācijā;

 v

5.

Paredzēt esošo optisko kabeļa 96 SM,  esošo kabeļu kanalizācijas 
(aptuveni 300 m garumā), maģistrālo vara kabeļa (2 GAB.) МКБАБ 
7x4x1,2+6x1x0,9 (aptuveni  250 m garumā)  saglabāšanu un aizsardzību 
būvniecības darbu gaitā un pēc nepieciešamības  pārvietošanu no darba 
zonas, jaunā uzbūvētā kanalizācijā

v v v

6

Paredzēt esošo optisko kabeļu 48 SM (1 gab.) un 96 SM (2 gab.),  esošo 
kabeļu kanalizācijas (aptuveni 300 m garumā), maģistrālo vara kabeļu (2 
gab.) МКПАШБ 7x4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 (aptuveni 300 m garumā), 
saglabāšanu un aizsardzību būvniecības darbu gaitā un pēc nepieciešamības  
pārvietošanu no darba zonas, jaunā uzbūvētā kanalizācijā;

v v v

7

Paredzēt maģistrālo varu kabeļu (2 gab.) МКБАБ 7x4x1,2+6x1x0,9 
(aptuveni  250 m garumā)  saglabāšanu un aizsardzību būvniecības darbu 
gaitā un pēc nepieciešamības iznēsāšanu no darba zonas, jaunā uzbūvētā 
kanalizācijā

v

Nr.

Prasības

 



Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra 
Tabula Nr.3.1. 

Nr. 
Telekomunikāciju 

infrastruktūras projektēšanas un 
būvniecības prasības stacijās 

1.daļa (Jelgavas līnija) 2.daļa (Jūrmalas līnija) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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1. Vispārīgās prasības                                 

1.1. 

Izbūvēt kabeļu kanalizāciju 2x110mm izmantojot 
HDPE caurules (PE100/10 bar) un zem perona 
seguma kabeļu akas (PEH-1 akas) peronos 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

1.2. 

Katrā peronā izbūvēt zem perona seguma divas 
specialās akas (D=400mm), kuras paredzētas 
stabu savienošanai (izmantojot cauruli 75 mm) ar 
kabeļu kanalizāciju (pasažieru apziņošanas 
sistēmas, videonovērošanas sistēmas 
pieslēgšanai) 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

1.3. 
Nodrošināt kabeļu kanalizācijas ievadu stacijas 
ēkā v v       v v v v v v v v v v v 

1.4. 

Stacijas ēkā nodrošināt kabeļu kanālu 
(120x120mm) no optikas ievada līdz sakaru 
telpai 

v v       v v v v v v v v v v v 

1.5. 

Uzstādīt optisko uzmavu esošam optiskam 
kabelim. Nodrošināt optiskā kabeļa atzarojumu 
(2x12 optiskās šķiedras) no esošās optiskās 
līnijas. Sakaru telpā uzstādīt optisko paneli. Ārējo 
tīklu kabeļi jālieto ar hidrofobu pildījumu 

v v       v v v v v v v v v v v 

1.6. Saglabāt esošo kabeļu kanalizāciju peronā. v v v v v v v v v v v v v v v v 



1.7. 

Paredzēt esošo optisko 96 SM, maģistrālo vara 
kabeļu 7x4 un esošo vietējo sakaru kabeļu 
saglabāšanu un aizsardzību būvniecības darbu 
gaitā un pēc nepieciešamības iznēsāšanu no darba 
zonas, jaunā uzbūvētā kanalizācijā. 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

1.8. 

Izbūvēt stacijas ēkā ne mazāk kā trīs LAN tīkla 
pieslēguma vietas, kuras tiks saskaņotas 
izstrādājot LAN tehnisko projektu 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

1.9. 

Sakaru telpā nodrošināt elektrības sadales skapi 
ar elektriskiem automātiem izmērs ne mazāks kā 
20x20cm 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

2. Sakaru telpu rekonstrukcija                                 

2.1. 
ārējā ēkā izveidot jaunu sakaru telpu ar atsevišķu 
ieeju un vismaz 6 kv.m. platību           v         v           

2.2. 
stacijās ēkā izveidot jaunu sakaru telpu vismaz 6 
kv.m. platību   v         v     v   v v   v v 

2.3. stacijas ēkā rekonstruēt esosās sakaru telpas               v v         v     
2.4. nepieciešams nodrošināt logiem restes;               v v         v     

2.5. 
nodrošināt jaunu elektroinstalāciju un 
apgaismojumu;   v       v v v v v v v v v v v 

2.6. 
uguns trauksmes un tehniskās apsardzes 
signalizāciju;   v     v  v v v v v v v v v v v 

2.7. metāla durvis;   v       v v v v v v v v v v v 

2.8. 

mikroklimata ierīču uzstādīšanu gaisa 
kondicionēšanai un apkurei prasību ievērošanai - 
režīmu no +10oC līdz +25oC; 

v v v v v v v v v v v v v v v v 

 

 

 

 

 



Telekomunikāciju pieslēgumu infrastruktūra 
DARBU APJOMI 

 (dotie darbu apjomi ir orientējoši un pretendentam ir jāveic apsekošana un konkrēti aprēķini projektēšanas laikā) 
Tabula 3.2. 
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1. Kabeļkanalizācija un kabeļtīkli  

1.1.
Kabeļu kanalizācija 2x110/94mm, materiāli un 
darbi m

       400        370        400  400  400  370  370  370  360  400  400  400  370  370  370  370 
   6 120 

1.2. Kabeļu  akas 800mm (1 tips) materiāli un darbi m           8           8           8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8       128 
1.3. Staba kabeļu  akas (400mm) materiāli un darbi m           4           4           4      4      4      4      4      4      4      4      4      4      4      4      4      4         64 
2. Optisko kabeļu likšana           - 

2.1. Atzarojums 48 škiedras materiāli un darbi m          70          70            -      -      -    70    70    70    70    70    70    70    70    70    70    70       910 
2.2. Optiskā uzmava, materiāli un darbi m           1           1            -      -      -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1         13 
2.3. Optiskais panelis, materiāli un darbi m           1           1            -      -      -      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1         13 
2.4. Kabeļu kanāli,  materiāli un darbi m          40          40          40    40    40    40    40    40    40    40    40    40    40    40    40    40       640 
3. LAN

3.1. Komutācijas punkts un pieslēguma vietas m        300        300        300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  500  300    5 000 
4. Elektrobarošana

4.1. Fiders ar aizsardzību-materiāli un darbi gab.           1           1           1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1         16 

Nr. Darbu un materiālu nosaukums mērv.

2.daļa (Jūrmalas līnija)1.daļa (Jelgavas līnija)

 



Tabula Nr.4 
Uguns trauksmes un tehniskās apsardzes ierīkošanas darbu apjomi 

(dotie darbu apjomi ir orientējoši un pretendentam ir jāveic apsekošana un konkrēti aprēķini projektēšanas laikā) 

Nr. 
Iekārtu, materiālu un darbu 
nosaukums mērv. 
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  Uguns trauksmes iekārtas                                   

1 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas uztveršanas un 
kontroles panelis gab. 

 
1 

  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Detektoru tīkls kompl. 
 

1 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Komplektējošie materiāli (dūmu 
detektori, iekšējā ugunsdrošības 
sirēna, rokas ugunsdrošības poga, 
ugunsdrošības kabeļi, nedegošie 
ugunsdrošības kabeļi, tīkla kabelis 
3*0,75, ventilācijas atslēgšanās 
modulis, montāžas materiāli ) kompl. 

 
1 

  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Projektēšana un saskaņošana   
 

v 
  

v v v v v v v v v v v v 
5 Izpilddokumentācija   

 
v 

  
v v v v v v v v v v v v 

  Tehniskās apsardzes iekārtas                                   
1 Kontroles panelis, 8 zonas gab. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Detektoru tīkls kompl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Komplektējošie materiāli (LCD 
tastatūra, iekšējā sirēna,kombinētie 
kustības detektori, signalizācijas 
kabelis 8*0,22, tīkla kabelis3*0,75, 
poliplasta caurule D20, kabeļu 
aizsegs,) komp. 

           
1  

          
1  

            
1  

          
1  

          
1  

           
1  

          
1  

          
1  

           
1  

          
1  

            
1  

          
1  

           
1  

          
1  

          
1  

           
1  

4 Projektēšana un saskaņošana   v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 Izpilddokumentācija   v v v v v v v 

   
v v v v v v 

                    



Tabula Nr.5 

Video novērošanas sistēmas darbu apjomi 

(dotie darbu apjomi ir orientējoši un pretendentam ir jāveic apsekošana un konkrēti aprēķini projektēšanas laikā) 

Nr. Iekārtu, materiālu un darbu nosaukums mērv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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  Video novērošanas sistēma                                     

1 IP kamera, ārējā 
komp

l 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   

2 Antivandāla IP kamera, iekšējā  
komp

l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

3 
Centrālais serveru komplekss ar 
programmatūru gab. n n n n n n n n n n n n n n n n 1 

4 Izpilddokumentācija 
komp

l                                 1 
5 Apmācība gab. n n n n n n n n n n n n n n n n 1 

 



Tabula Nr.6 

Pasažieru apziņošanas sistēmas paredzamie darbu apjomi 

(dotie darbu apjomi ir orientējoši un pretendentam ir jāveic apsekošana un konkrēti aprēķini projektēšanas laikā) 

N
r. 

p.
 k

.

Apraksts R
īg

a

O
la

in
e

C
uk

ur
fa

br
ik

a

Je
lg

av
a

Zo
lit

ūd
e

Im
an

ta

B
ab

īte

Li
el

up
e

B
ul

du
ri

D
zi

nt
ar

i

M
aj

or
i

D
ub

ul
ti

Pu
m

pu
ri

M
el

lu
ži

A
sa

ri

V
ai

va
ri

Sl
ok

a

Kopā
Peronu veids (S-salu, M-malu) MS MM MS MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MS

1 Iekārtas un materiāli

1.1 Dispečera darba vieta (pamata un rezerves) 2 2

1.2 Peronu LED displeji (divpusējie) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

1.3 Peronu pulksteņu LED displeji (divpusējie) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

1.4 Pulksteņu serveris 2 2

2 Audio paziņojumu iekārtas

2.1 Stacijas apziņošanas iekārta ar pastiprinātāju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2.2 Skaļruni (ārtelpu) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

2.3 Skaļruņi (iekštelpu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

3 Stacijas iekštelpu displeji

3.1 Stacijas iekštelpu 40” TFT displejs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

3.2 Stacijas LED pulkstenis (vienpusējs) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
4 PAS vadības sistēma 1 1
5 Izpilddokumentācija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
6 Apmācība 1 1  









PIELIKUMS Nr.2        
STACIJU UN PIETURAS PUNKTU PLĀNI  

(esošo un plānoto pasažieru platformu novietojums) 

 

1. Pielikums Nr. 2-1, peronu shēma st. Asari 
2. Pielikums Nr.2-2, peronu shēma st. Babīte 
3. Pielikums Nr.2-3, peronu shēma st. Bulduri 
4. Pielikums Nr.2-4, peronu shēma st. Cukurfabrika 
5. Pielikums Nr.2-5, peronu shēma st. Dubulti 
6. Pielikums Nr.2-6, peronu shēma st. Dzintari 
7. Pielikums Nr.2-7, peronu shēma st. Imanta 
8. Pielikums Nr.2-8, peronu shēma st. Jelgava 
9. Pielikums Nr.2-9, peronu shēma st. Lielupe 
10. Pielikums Nr.2-10, peronu shēma st. Majori 
11. Pielikums Nr.2-11, peronu shēma st. Melluži 
12. Pielikums Nr.2-12, peronu shēma st. Olaine 
13. Pielikums Nr.2-13, peronu shēma st. Pumpuri  
14. Pielikums Nr.2-14, peronu shēma st. Sloka 
15. Pielikums Nr.2-15, peronu shēma st. Vaivari 
16. Pielikums Nr.2-16, peronu shēma st. Zolitūde 

 



































PIELIKUMS Nr.3        
STACIJAS ĒKU TELPU PLĀNI 
 

1. Pielikums Nr.3-1 , 1.stāva shēma  st. Asari 
2. Pielikums Nr.3-2, 1.stāva shēma  st. Babīte 
3. Pielikums Nr.3-3, 1.stāva shēma  st. Bulduri 
4. Pielikums Nr.3-4, 1.stāva shēma  st. Cukurfabrika 
5. Pielikums Nr.3-5, 1.stāva shēma  st. Dubulti 
6. Pielikums Nr.3-6, 1.stāva shēma  st. Dzintari 
7. Pielikums Nr.3-7, 1.stāva shēma  st. Jelgava 
8. Pielikums Nr.3-7a, 2.stāva shēma  st. Jelgava 
9. Pielikums Nr.3-8, 1.stāva shēma  st. Lielupe 
10. Pielikums Nr.3-9, 1.stāva shēma  st. Majori 
11. Pielikums Nr.3-10, 1.stāva shēma  st. Melluži 
12. Pielikums Nr.3-11, 1.stāva shēma  st. Olaine 
13. Pielikums Nr.30-12 1.stāva shēma  st. Pumpuri 
14. Pielikums Nr.3-13, 1.stāva shēma  st. Sloka 
15. Pielikums Nr.3-13a, 2.stāva shēma  st. Sloka 
16. Pielikums Nr.3-14, 1.stāva shēma  st. Vaivari 
17. Pielikums Nr.3-15, 1.stāva shēma  st. Zolitūde 

 





































Pielikums Nr.4 

 



Pielikums Nr. 5 

Atļautā 

el.jaud

a, kW

Peronu 

apgaismojums, 

kW

Dzelzceļa 

lietotāji, kW

Pārējie 

lietotāji

, kW

Kopēja  

slodze, 

kW

Gaismekļu 

tips uz 

peroniem

Gaismekļa 

jauda, W

Gaismekļu 

daudzums

СКЗР-250 250 5

HGS-102 250 12

СКЗР-250 250 3

HGS-101 125 17

ПКН-1000 1000 1

ЖКУ-400 400 5

15 0 10 0 10 СКЗР-250 250 2

ЖКУ-400 400 15

СКЗР-250 250 10

SOLO-125 125 9

СКЗР-250 250 12

SOLO-125 125 3

Plutonia-125 125 15

SOLO-125 125 1

СКЗР-250 250 14

Algol 1100 

F13

100 8

12 Pumpuri p.p. 7,5 3,375 1,5 2 7
CKSP-250,

HGS-101
250

9

9

13 Asaru p.p. 5 2,25 2 0 4

РКУ-125

SOLO-125

CКЗР-250

Algol 1125 

F15

125

125

250

125

1

6

1

9

14 Cukurfabrika p.p 20 4,50 15,0 0 20 CK3P-250 250 18

Elektroap

gāde no 

LDz TP-

1343

ALGOL 

L250E-40
250 9

SOLE - 125 125 22

16 Jelgava st. 200 4,25 0,0 0 4 CK3P-250 250 17

Elektroap

gāde no 

TP-1014

3 0

2,5

10

11,5 0

5,87 0

20 6,53,5

10 Vaivaru p.p. 5 2,25

8 Dubultu st. 50

11 Slokas st. 47 4,43

Mellužu p.p. 10 4,13

8,5

9

Majoru p.p.7

250 164,00

6 Dzintaru p.p. 53 4,5 HGS-102

5 Bulduru p.p. 25 СКЗР-2502 43

10,5 0

17

4 Lielupes p.p. 5 4,50 СКЗР-250 250 180

3 4,25 СКЗР-250 250

Nr. 
Stacijas, pieturas punkta 

nosaukums

Babītes p.p.3

1 Zolitūdes p.p. 33

2

Peronu apgaismojums

194,25

2 Imantas p.p. 13 2,88 10,0

5,75

2,75 0

41,8

Slodze, kW

29

7

15

7

49

15

5

56

250 18

112 132

13

Piezīmes 

Elektroap

gāde no 

LDz 

KTVA-100 

Esošā atļautā elektriskā jauda un patērētā slodze stacijās un pieturu punktos

Olaine st.15

 

Elektroap

gāde no 

LDz KTA- 

219 GL 

160

3

20

10

5,00 15

 



Pielikums Nr.6 

 

Pasažieru apgrozījums modernizējamās stacijās 

2012.gadā 

 

Iekāpušie Izkāpušie

1 Zolitūde 361 512 311 057 1843

2 Imanta 559 761 517 400 2951

3 Babīte 196 040 191 067 1061

4 Priedaine 107 816 113 461 606

5 Lielupe 225 056 252 055 1307

6 Bulduri 478 896 524 079 2748

7 Dzintari 300 636 305 041 1659

8 Majori 485 104 483 872 2655

9 Dubulti 235 436 243 180 1311

10 Pumpuri 85 664 80 364 455

11 Melluži 118 997 118 753 651

12 Asari 103 296 98 582 553

13 Vaivari 85 447 90 077 481

14 Sloka 563 869 553 033 3060

15 Olaine 457 204 435 138 2445

16 Cukurfabrika 255 548 236 618 1348

17 Jelgava 794 436 724 745 4162

Nr.p.k. Stacijas nosaukums
2012

vidēji dienā

 

Avots: AS „Pasažieru vilciens”  
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Pielikums Nr.7 

Uz konkursa izsludināšanas brīdi spēkā esošie VAS „ Latvijas dzelzceļš”  

piemērojamie speciālie standarti un instrukcijas  

1 Latvijas Republikas dzelzceļa 

pārbrauktuvju ierīkošanas un 

apkalpošanas instrukcija 

C 008 1997 

2 Elektroietaišu ierīkošanas 

noteikumi (6.izdevums) 
Energoatomizdat 1986 

3 Patērētāju elektroietaišu 

ekspluatācijas un drošības tehnikas 

noteikumi (4.izdevums) 

Energoatomizdat 1986 

4 Ražošanas objektu pagaidu 

apgaismošanas normas 
D-3/585 2007 

5 Instrukcija par transporta 

elektroenerģijas lietotāju 

elektroapgādes drošības 

kategorijām 

TE-3099 1999 

6 Elektrificēto dzelzceļu kontakttīkla 

uzbūves un tehniskās ekspluatācijas 

noteikumi 

TE-3199 1999 

7 Kabeļu likšanu dzelzceļa zemes 

klātnē noteikumi 
TS-2701 2001 

8 Zemsprieguma sadalņu izbūve IEC 61439  

9 Instrukcijas par vilcienu kustības 

drošību, veicot SCB (signalizācijas, 

centralizācijas, bloķēšanas) ierīču 

tehniskās apkopes un remonta 

darbus.  

 

TA 01 

2004 

10 Noteikumi par pabeigtu dzelzceļa 

automātikas un telemehānikas 

(SCB ierīču) celtniecības objektu 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

TA 0894  

1994 

11 Signalizācijas, centralizācijas un 

bloķēšanas (SCB) iekārtu tehniskās 

dokumentācijas turēšanas 

instrukcija.  

TA-0594  

1994 

12 Noteikumi par kabeļu likšanu 

dzelzceļa zemes klātnē.  
TS-2701 

2001 

13  LDz instrukcija „Darbu veikšana 

dzelzceļa zemes nodalījuma joslā”  

 

C-123 

2006 

14 Instrukcija par tehnoloģisko 

pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, 

izmantošanas un atcelšanas 

kārtību” 

 D-3/538, 

 

2010 

15 Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru LVS 448  
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 platformas dzelzceļa līnijās ar 1520 

mm platumu 

16 Dzelzceļa būvju tuvinājuma un 

ritoša sastāva gabarīti 
LVS-282 

 

17 Kabeļu kanālu sistēmas un kabeļu 

cauruļu sistēmas elektroietaisēm. 

Vispārīgas prasības 

LVS EN 50085-1 

 

18 Elektroinstalācijas kabeļu kanālu 

un cauruļu sistēmas 
LVS EN 50085-2 

 

19 Evakuācijas apgaismes sistēmas" LVS EN 50172  

20 Zibensaizsardzība LVS EN 62305  

21 Elektroiekārtu izvēle un 

uzstādīšana. Zemētājierīces un 

aizsargvadi, arī potenciālu 

izlīdzināšanai 

LVS HD 60364-5-54 

 

22 Būvju ugunsdrošība LBN 201-10  

23 Publiskas ēkas un būves LBN 208-08  

24 Ēku iekšējo elektroinstalāciju 

izbūve 
LBN 261-07 

 

25 Zemsprieguma elektroietaises. 

Pamatprincipi, vispārīgo 

raksturlielumu novērtēšana, 

definīcijas 

LVS HD 60364-1. 

 

26 Zemsprieguma elektroietaises. 

Aizsardzība pret strāvas triecienu 
LVS HD 60364-4-41. 

 

27 Elektroiekārtu izvēle un 

uzstādīšana. Kopīgie noteikumi 
LVS HD 60364-5-51. 

 

28 Elektroiekārtu izvēle un 

uzstādīšana. Elektroinstalācijas 

Sistēmas 

LVS HD 60364-5-52 

 

29 Izbūves noteikumi lietotāju 

elektroietaisēm līdz 1 kV. 

Atdalīšanas un sakaru ierīces 

LVS HD 384.5.537 

S2 

 

30 Elektroiekārtu izvēle un 

uzstādīšana, atdalīšana, komutācija 

un vadība 

LVS HD 60364-5-53 
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