
Līgums Nr. ONP 2014/13/01 
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldībai 

Olaines novads  2014.gada 08.maijā 

 

SIA „ATEA”, reģ. Nr. 40003312822, kas izvēlēta saskaņā ar LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 
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pantu (iepirkuma IDN: ONP 2014/13), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa Jāņa 

Ušvila personā, kas darbojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses,  

un 

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, tās 

izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kas darbojas, pamatojoties uz LR likumu „Par 

pašvaldībām”, no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties 

uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noslēdza šo pirkuma līgumu, turpmāk 

tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas piegādāt datortehniku ar programmatūru Pasūtītājam 

saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (1.pielikums), turpmāk Līguma tekstā saukta 

Prece, 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 

1.2. Preces piegādes vieta: Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads. 

2. Līgumslēdzēju saistības 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. piegādāt Preci saskaņā ar Līguma 1.1.un 1.2.punktu; 

2.1.2. piegādājot Preci, ievērot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz Preces 

piegādi; 

2.1.3. piegādājot Preci ievērot darba drošības pasākumus; 

2.1.4. atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma 

noteikumu neievērošanu; 

2.1.5. neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas 

ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi; 

2.1.6. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas 

varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi; 

2.1.7. samazināt vai palielināt Preces piegādes apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc 

uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% robežās. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izpildītājam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai 

palielināt) Preces piegādes apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā no kopējas līgumcenas. 

2.2.2. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi piegādāto Preci saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem; 

2.2.3. neradīt šķēršļus Preces piegādei un uzstādīšanai; 

2.2.4. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas 

varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi; 

2.2.5. ekspluatēt Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. 
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3. Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība 

3.1. Kopējā līgumcena, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta izdevumus, ir 

EUR 16 963,56 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro un 56 centi) un PVN 21% 

EUR 3 562,35 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 35 centi), kas kopā sastāda EUR 

20 525,91 (divdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un 91 cents). 

3.2. Pasūtītājs maksājumu veic pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba 

dienu laikā pēc visas Preces piegādes un nodošanas saskaņā ar 4.punktu un attiecīgā rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja. 

3.3. Finanšu piedāvājumā noteiktās Preces vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā 

pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti 

jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē 

Preces cenu. 

3.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts piegādājamās Preces apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādītāja, 

tad vienošanās par papildu piegādi tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.  

4. Preces nodošanas – pieņemšanas kārtība 

4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas līdz Preces pieņemšanai. Pamatotās 

pretenzijas Izpildītājs novērš uz sava rēķina līdz Preces nodošanai. 

4.2. Par Preces nodošanu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preci pēc piegādes, 

un ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

4.3. Ja Izpildītājs piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvu Preci vai Preci, kas neatbilst Tehniskajā un 

Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, un to nav bijis iespējams noteikt pirms 

Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs 

norāda Izpildītājam atklātos Preces trūkumus.  

4.4. Defekta aktu paraksta abu pušu Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

4.5. Izpildītājam uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš Preces defekti vai nekavējoties 

jāaizvieto bojātā vienība ar līdzvērtīgu pēc 4.3.punktā minētā akta sastādīšanas. 

4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku 

līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu. 

5. Garantijas 

5.1. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās Preces kvalitātes atbilstību Tehniskajam 

piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo 

aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas.  

5.2. Izpildītājs dod 3 (trīs) gadu garantiju Onsite Līguma 1.1.punktā noteiktajai piegādātajai Precei, 

sākot no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienas. 

5.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces 

nepareizas ekspluatācijas dēļ. 

5.4. Gadījumā, ja pēc Preces nodošanas un tās ekspluatācijas uzsākšanas, Pasūtītājs konstatē slēptus 

defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības pieteikt 

pretenzijas visa garantijas periodā 4.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

6. Līgumsods 

6.1. Ja Līguma 4.5.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Izpildītājs maksā 

līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) apmērā no Preces vērtības, kam Līguma 4.3.punktā 
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noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no Preces cenas. 

6.2. Par nesavlaicīgu 1.1.punktā noteiktās Preces piegādi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,05% (piecas 

simtdaļas procenta) no kopējās līgumcenas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no kopējās līgumcenas.  

6.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 1.1.punktā noteiktā izpildes termiņa 

beigām nav nodevis Preci saskaņā ar 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda 

Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to 

Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs 

līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas. 

6.4. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no Līguma 

summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no neapmaksātās Līgumcenas. 

6.5. Soda naudas samaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes. 

6.6. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību 

saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un Līguma nosacījumiem. 

7. Nepārvaramā vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

7.2. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību 

institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai. 

7.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba 

dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem. 

8. Pārējie noteikumi 

8.1. Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja 

kontaktpersona) Ingmārs Brikmanis, tālruņa Nr.: 26272626, e-pasts: ingmars.brikmanis@atea.lv. 

8.2. Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Pasūtītāja 

kontaktpersona) Agnis Kalnājs, tālruņa Nr.: 29289801, e-pasts: agnis.kalnajs@kc.lv. 

8.3. Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, 

parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8.4. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt 

aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8.5. Ar parakstu Līdzēji apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu 

Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā 

ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

mailto:agnis.kalnajs@kc.lv
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Pielikums Nr. 1 

Līgumam Nr. ONP 2014/13/01 

no 08.05.2014. 

 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. Olaines novada pašvaldība 
Pretendenta piedāvājums 

Ražotājs: Lenovo 

Modelis: G580 

Ražotāja kods: 59-406017 

Saite uz tehnisko parametru aprakstu: 

http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/essential/g-

series/g580/#features 

Vienības cena 

bez PVN 

(EUR) 

Cena par visu 

apjomu bez 

PVN (EUR) 1.1. Olaines dome 

Portatīvie datori - 11 gab.    

Procesors 

Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. 

Procesora PassMark rezultāts: 2100 vai 

lielāks 

Procesora kodolu skaits: 2  

Procesora PassMark rezultāts: 2303  

390,84 4 299,24 

Operatīvā atmiņa 
4 GB vai lielāks. Operatīvās atmiņas kopne: 

DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots 

4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, 

brīvs viens atmiņas slots 

Cietais disks 
500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās 

ātrums: 5400 rpm vai vairāk 

1 TB. Cietā diska griešanās ātrums: 5400 

rpm  

Tīkla karte 
Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45, bezvadu 

tīkla karte 802.11 b/g/n 

Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45, bezvadu 

tīkla karte 802.11 b/g/n 

Porti 

Vismaz divi USB porti, no kuriem viens ir 

USB 3.0, HDMI, pieslēguma vietas 

skaļruņiem un mikrofonam 

Trīs USB porti, no kuriem divi ir USB 3.0, 

HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un 

mikrofonam 

Videokarte Integrēta Integrēta 

Skaņas karte Integrēta Integrēta 

ODD DVD+/-RW DVD+/-RW 

Svars Ne vairāk kā 2.5 kg 

2.45 kg (svars ar bateriju kuru piedāvājam 

kopā ar šo datoru. Ražotāja mājaslapā dati 

var atšķirties dēļ tā ka svars tiek noteikts pie 

lielākās iespējamās baterijas – 9 cell) 

Ekrāns LED, 15.6 collas, izšķirtspēja 1366 x 768 px LED, 15.6 collas, izšķirtspēja 1366 x 768 px 

Operētājsistēma Windows 8.1 Professional OEM, instalēta Windows 8.1 Professional OEM, instalēta 

Programmatūra 9 datoriem - Apache OpenOffice jaunākā 9 datoriem - Apache OpenOffice jaunākā 
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versija, 2 datoriem - Microsoft Office 

Home&Business 2013 + latviešu valodas 

kļūdu labošanas programma; instalēta 

versija, 2 datoriem - Microsoft Office 

Home&Business 2013 + latviešu valodas 

kļūdu labošanas programma; instalēta 

Pele USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti 

Stacionārie datori – 15 gab. 

Ražotājs: SIA “ATEA” 

Modelis: Vectron AK11.M035 

Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā 

“Tehniskās izdrukas” 

  

Procesors 

Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. 

Procesora PassMark rezultāts: 2500 vai 

lielāks 

Procesora kodolu skaits: 4. Procesora 

PassMark rezultāts: 2614  

392,83 5 892,45 

Korpuss Melnā krāsā, ATX Melnā krāsā, ATX 

Operatīvā atmiņa 
4 GB vai lielāks. Operatīvās atmiņas kopne: 

DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots 

4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, 

brīvs viens atmiņas slots 

Cietais disks 
500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās 

ātrums: 7200 rpm vai vairāk 

500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 

rpm  

Tīkla karte Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 

Porti 

Vismaz 6xUSB, no kuriem divi USB 3.0 

korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma 

vietas skaļruņiem un mikrofonam 

8 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa 

priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas 

skaļruņiem un mikrofonam 

Videokarte Integrēta Integrēta 

Skaņas karte Integrēta Integrēta 

ODD DVD+/-RW DVD+/-RW 

Operētājsistēma Windows 8.1 Professional OEM, instalēta Windows 8.1 Professional OEM, instalēta 

Programmatūra 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas programma, 

instalēta 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas 

programma, instalēta 

Tastatūra 
USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad") 

USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu 

("numpad") 

Pele USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti 

Datorkomplekts – 1gab.   

Ražotājs: SIA “ATEA” 

Modelis: Vectron AK11.M045 

Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā 
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“Tehniskās izdrukas” 

Procesors 

Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. 

Procesora PassMark rezultāts: 6150 vai 

lielāks 

Procesora kodolu skaits: 6. Procesora 

PassMark rezultāts: 6383 

744,33 744,33 

Korpuss 
Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks vismaz 

550V ar 12" ventilatoru 

Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks 600V ar 

12" ventilatoru 

Operatīvā atmiņa 
8 GB vai lielāka. Operatīvās atmiņas kopne: 

DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots 

8 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, 

brīvi divi atmiņas sloti 

Cietie diski 

1 (viens) 120GB vai lielāks SSD 2.5 SATAIII 

1 (viens) 1 TB vai lielāks. Cietā diska 

griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk 

1 (viens) 120GB SSD 2.5 SATAIII 

1 (viens) 1 TB. Cietā diska griešanās ātrums: 

7200 rpm  

Tīkla karte Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 

Porti 

Vismaz 10xUSB, no kuriem divi USB 3.0 

korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma 

vietas skaļruņiem un mikrofonam 

10 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa 

priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas 

skaļruņiem un mikrofonam 

Videokarte 

NV GeForce GeForce GTX 660/2GB vai 

līdzvērtīga (Passmark G3D Mark rezultāts: 

4110 vai lielāks) 

NV GeForce GeForce GTX 660/2GB 

(Passmark G3D Mark rezultāts: 4115) 

Skaņas karte Integrēta Integrēta 

ODD DVD+/-RW DVD+/-RW 

Operētājsistēma Windows 8.1 Professional OEM, instalēta Windows 8.1 Professional OEM, instalēta 

Programmatūra 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas programma, 

instalēta 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas 

programma, instalēta 

Tastatūra 
USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad") 

USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu 

("numpad") 

Pele USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti 

Monitors 

LED, izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080, ekrāna 

izmērs vismaz 23 collas, pieslēgums D-Sub/

DVI 

Ražotājs: AOC 

Modelis: Value E2370SD 

Ražotāja kods: E2370SD 

Saite uz tehnisko aprakstu: 

http://www.aocmonitorap.com/root/anz/prod

http://www.aocmonitorap.com/root/anz/product_display.php?id=510
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uct_display.php?id=510 

LED, izšķirtspēja 1920 x 1080, ekrāna 

izmērs 23 collas, pieslēgums D-Sub/DVI 

Datorkomplekts – 1gab.  

Ražotājs: SIA “ATEA” 

Modelis: Vectron AK11.M055 

Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā 

“Tehniskās izdrukas” 

  

Procesors 

Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. 

Procesora PassMark rezultāts: 6150 vai 

lielāks 

Procesora kodolu skaits: 6. Procesora 

PassMark rezultāts: 6383 

744,07 744,07 

Korpuss 
Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks vismaz 

550W ar 12" ventilatoru 

Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks 600V ar 

12" ventilatoru 

Operatīvā atmiņa 
8 GB vai lielāka. Operatīvās atmiņas kopne: 

DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots 

8 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, 

brīvi divi atmiņas sloti 

Cietie diski 

1 (viens) 120GB vai lielāks SSD 2.5 SATAIII 

1 (viens) 500GB vai lielāks. Cietā diska 

griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk 

1 (viens) 120GB SSD 2.5 SATAIII 

1 (viens) 500 GB. Cietā diska griešanās 

ātrums: 7200 rpm 

Tīkla karte Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 

Porti 

Vismaz 10xUSB, no kuriem divi USB 3.0 

korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma 

vietas skaļruņiem un mikrofonam 

10 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa 

priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas 

skaļruņiem un mikrofonam 

Videokarte 

NV GeForce GeForce GTX 660/2GB vai 

līdzvērtīga (Passmark G3D Mark rezultāts: 

4110 vai lielāks) 

NV GeForce GeForce GTX 660/2GB 

(Passmark G3D Mark rezultāts: 4115) 

Skaņas karte Integrēta Integrēta 

ODD DVD+/-RW DVD+/-RW 

Operētājsistēma Windows 8.1 Professional OEM, instalēta Windows 8.1 Professional OEM, instalēta 

Programmatūra 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas programma, 

instalēta 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas 

programma, instalēta 

Tastatūra 
USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad") 

USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu 

("numpad") 

Pele USB bezvadu 2.4GHz, melnā/pelēkā krāsā, USB bezvadu 2.4GHz, melnā krāsā, lāzera, 

http://www.aocmonitorap.com/root/anz/product_display.php?id=510
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lāzera, izšķirtspēja vismaz 1000dpi, divu 

režīmu rullītis (fast scrolling function), 

papildus pogas horizontālam pārvietojumam, 

barošana no 2 AAtipa akumulatoriem 

izšķirtspēja 2000dpi, divu režīmu rullītis 

(fast scrolling function), papildus pogas 

horizontālam pārvietojumam, barošana no 2 

AAtipa akumulatoriem 

Monitors 

LED, izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080 px, 

ekrāna izmērs vismaz 23 collas, pieslēgums 

D-Sub/DVI, matēta ekrāna virsma 

Ražotājs: AOC 

Modelis: Value E2370SD 

Ražotāja kods: E2370SD 

Saite uz tehnisko aprakstu: 

http://www.aocmonitorap.com/root/anz/prod

uct_display.php?id=510 

LED, izšķirtspēja 1920 x 1080, ekrāna 

izmērs 23 collas, pieslēgums D-Sub/DVI 

UPS – 17 gab. 

Ražotājs: Orvaldi 

Modelis: 450 

Ražotāja kods: VES450 

Saite uz tehnisko aprakstu: 

http://www.lv.orvaldi.com/index.php/lv/p

roduct_catalog/product_view/44/234 

  

Nominālais efekts, 

VA / W 
350 VA / 210 W 

450VA / 240W 

24,60 418,20 

Pieslēgumvietas Vismaz 2 gab., SCHUKO 2 gab., SCHUKO 

Monitori – 17 gab. 

Ražotājs: Philips 

Modelis: Brilliance S-line 221S3LCB 

Ražotāja kods: 221S3LCB/00 

Saite uz tehnisko aprakstu: 

http://download.p4c.philips.com/files/2/22

1s3lcb_00/221s3lcb_00_pss_aenus.pdf 

  

Monitors 

LED, izšķirtspēja vismaz 1600 x 900 px, 

ekrāna izmērs vismaz 21 colla, pieslēgums D-

Sub/DVI, regulējams augstums 

LED, izšķirtspēja 1920 x 1080 px, ekrāna 

izmērs 21,5 collas, pieslēgums D-Sub/DVI, 

regulējams augstums 

97,92 1 664,64 

Melnbaltas drukas lāzerprinteri - 6 gab. 

Ražotājs: Brother 

Modelis: HL-2250DN 

Ražotāja kods: HL2250DNG1 

Saite uz tehnisko specifikāciju: 

http://welcome.brother.com/sg-

  

http://www.aocmonitorap.com/root/anz/product_display.php?id=510
http://www.aocmonitorap.com/root/anz/product_display.php?id=510
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en/products-services/printers/hl-

2250dn.tab2.html 

Drukas iekārta 

Melnbalta druka, maksimālais papīra formāts 

A4, izšķirtspēja 600x600dpi, 25 lapas minūtē, 

USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 

abpusēja drukāšana, svars: ne vairāk kā 7 kg, 

izmēri: ~ 40x30x25 cm 

Melnbalta druka, maksimālais papīra 

formāts A4, izšķirtspēja 2400x600dpi, 26 

lapas minūtē, USB 2.0, 10/100/1000 Base-

TX Ethernet, abpusēja drukāšana, svars: 7 

kg, izmēri: 37x36x18 cm 

102,68 616,08 

Krāsu tintes printeri A3 – 3 gab. 

Ražotājs: Brother 

Modelis: MFC J6520DW 

Ražotāja kods: MFC-J6520DW 

Saite uz tehnisko specifikāciju: 

https://www.brother-

usa.com/MultiFunction/ModelDetail/4/M

FCJ6520DW/spec#.U0z00RAxjYF 

  

Printera tips Tintes Tintes 

181,37 544,11 

Printera veids Krāsainais Krāsainais 

Apdrukas izmērs A3 A3 

Drukas izšķirtspēja 6000x1200 dpi 6000x1200 dpi 

Drukāšanas ātrums 

(melnbalts) 
35 ppm 

35 ppm 

Drukāšanas ātrums 

(krāsains) 
27 ppm 

27 ppm 

Duplex (divpusēja 

druka) 
Ir 

Ir 

Skeneris Ir Ir 

Skenera izšķirtspēja 2400x2400 dpi 2400x2400 dpi 

Kopēšanas ātrums 

(melnbalts) 
13 cpm 

23 cpm 

Kopēšanas ātrums 

(krāsains) 
9 cpm 

12 cpm 

Kartridžu skaits 4 4 

Papīra daudzums 

(lapas) 
150 

250 
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Atmiņa (RAM) 128 MB 128 MB 

USB Ir Ir 

Wireless Ir Ir 

LAN Ir Ir 

Krāsa Balta / Melna Balta / Melna 

Svars ~9 kg 

10,02 kg (ražotāja norādītais svars var 

atšķirties, jo ražotājs norāda svaru iekārtai 

kopā ar aksesuāriem un iepakojumu) 

Kopā EUR (bez PVN) 14 923,12 

PVN (21%) 3 133,86 

KOPĀ EUR (ar PVN) 18 056,98 

1.2. Bāriņtiesa    

Datorkomplekts – 1 gab. 

Ražotājs: SIA “ATEA” 

Modelis: Vectron AK11.M035 

Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā 

“Tehniskās izdrukas” 

  

Procesors 

Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. 

Procesora PassMark rezultāts: 2500 vai 

lielāks 

Procesora kodolu skaits: 4. Procesora 

PassMark rezultāts: 2614  

487,85 487,85 

Korpuss Melnā krāsā, ATX Melnā krāsā, ATX 

Operatīvā atmiņa 
4 GB vai lielāks. Operatīvās atmiņas kopne: 

DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots 

4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, 

brīvs viens atmiņas slots 

Cietais disks 
500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās 

ātrums: 7200 rpm vai vairāk 

500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 

rpm  

Tīkla karte Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 

Porti 

Vismaz 6xUSB, no kuriem divi USB 3.0 

korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma 

vietas skaļruņiem un mikrofonam 

8 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa 

priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas 

skaļruņiem un mikrofonam 

Videokarte Integrēta Integrēta 

Skaņas karte Integrēta Integrēta 

ODD DVD+/-RW DVD+/-RW 

Operētājsistēma Windows 8.1 Professional OEM, instalēta Windows 8.1 Professional OEM, instalēta 

Programmatūra 
Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas programma, 

Microsoft Office Home&Business 2013 + 

latviešu valodas kļūdu labošanas 



12 

instalēta programma, instalēta 

Tastatūra 
USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad") 

USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY 

(ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu 

("numpad") 

Pele USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti 

Monitors 

LED, izšķirtspēja vismaz 1600 x 900 px, 

ekrāna izmērs vismaz 21 colla, pieslēgums D-

Sub/DVI, regulējams augstums 

Ražotājs: Philips 

Modelis: Brilliance S-line 221S3LCB 

Ražotāja kods: 221S3LCB/00 

Saite uz tehnisko aprakstu: 

http://download.p4c.philips.com/files/2/221s

3lcb_00/221s3lcb_00_pss_aenus.pdf 

LED, izšķirtspēja 1920 x 1080 px, ekrāna 

izmērs 21,5 collas, pieslēgums D-Sub/DVI, 

regulējams augstums 

Kopā EUR (bez PVN) 487,85 

PVN (21%) 102,45 

KOPĀ EUR (ar PVN) 590,30 

1.3. Olaines pagasta pārvalde    

Datorkomplekti – 3 gab. 

Ražotājs: SIA “ATEA” 

Modelis: Vectron AK11.M045 

Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā 

“Tehniskās izdrukas” 

  

Procesors 

Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. 

Procesora PassMark rezultāts: 4000 vai 

lielāks 

Procesora kodolu skaits: 4. Procesora 

PassMark rezultāts: 4314 vai lielāks 

517,53 1 552,59 

Korpuss Melnā krāsā, ATX Melnā krāsā, ATX 

Operatīvā atmiņa 
4 GB vai lielāka. Operatīvās atmiņas kopne: 

DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots 

4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, 

brīvs viens atmiņas slots 

Cietais disks 
500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās 

ātrums: 7200 rpm vai vairāk 

500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 

rpm 

Tīkla karte Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45 

Porti 

Vismaz 10xUSB, no kuriem divi USB 3.0 

korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma 

vietas skaļruņiem un mikrofonam 

10 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa 

priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas 

skaļruņiem un mikrofonam 

http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3lcb_00/221s3lcb_00_pss_aenus.pdf
http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3lcb_00/221s3lcb_00_pss_aenus.pdf
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