LĪGUMS
par interneta piekļuves pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas pieslēguma
nodrošināšanai pie interneta apmaiņas punkta komutatora
Nr. SPRK2017/161 (2.daļa)
Pasūtītāja Nr. ____/2017
Izpildītāja Nr. 20170705-7.1
2017. gada ____.jūlijā

Rīgā,

SIA “LATNET SERVISS”, juridiskā adrese Cēsu iela 31, k1, Rīga, reģistrācijas Nr.
40003246457 (turpmāk tekstā - ”IZPILDĪTĀJS”), tās valdes locekļa Vladislava Gurmana
personā, kurš darbojas saskaņā ar pilnvaru, no vienas puses, un
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (reģistrācijas Nr: 90001162258), kuru
pārstāv izpilddirektors Jānis Miķelsons, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk tekstā “PASŪTĪTĀJS”),
turpmāk līguma tekstā abas puses kopā sauktas - “Līdzēji” vai katra atsevišķi - “Līdzējs”,
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma Nr. 2017/161 „SPRK Interneta piekļuves
pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas pieslēguma nodrošināšana pie interneta apmaiņas
punkta komutatora” (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem 2.daļā ir vienojušās par sekojošo un
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI, DEFINĪCIJAS UN LĪGUMA IZTULKOŠANA
1.1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
1.1.1. Līgums ir šis līgums, kā arī (ja vien skaidri nav norādīts pretējais) tā pielikumi un
papildinājumi.
1.1.2. Pielikumi ir šī Līguma pielikumi.
1.1.3. Līdzēji ir Pasūtītājs un Izpildītājs, kā arī to pārstāvji un/vai pilnvarotie.
1.1.4. Trešās personas ir visas personas, kas nav Līdzēji.
1.1.5. LIX tīkls jeb Latvia Internet Exchange ir datu pārraides tīkls, kurš ir radīts uz
brīvprātīgas sadarbības starp SIA “Telia Latvija”, SIA “Latnet Serviss” un SIA “Lattelecom”
pamatiem un kurš tieši vai netieši saslēdz iepriekš minēto telekomunikāciju pakalpojumu
sniedzēju datu pārraides tīklus. LIX tīklam, Pakalpojumu sniegšanai, var tikt papildus pieslēgtas
citu personu valdījumā esošas Autonomās sistēmas. LIX tīkls ir paredzēts un tiek lietots datu
pārraidei starp Autonomajām sistēmām, izmantojot BGP (Border Gateway Protocol) datu
pārraides protokolu.
1.1.6. LIX tīkla pamatstruktūru veido trīs (3) LIX maršrutētāji, kuri atrodas:
1.1.6.1. Rīgā, Pērses ielā 2 (SIA “Telia Latvija” pārziņā);
1.1.6.2. Rīgā, Raiņa bulvārī 29 (SIA “Latnet Serviss” pārziņā);
1.1.6.3. Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (TV tornis) (SIA “Lattelecom” pārziņā);
1.1.7. Katru no norādītajiem LIX maršrutētājiem ar katru no pārējiem diviem LIX maršrutētājiem
savieno neatkarīga(s) datu pārraides līnija(s). LIX tīkla pamatstruktūra var tikt mainīta. LIX tīkls
ir veidots un tiek uzturēts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp SIA “Telia Latvija”, SIA “Latnet
Serviss” un SIA “Lattelecom”.
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1.1.8. LIX maršrutētājs – ir iekārta, kura ietilpst LIX tīkla pamatstruktūrā un saskaņā ar
vispārpieņemtajiem nozares standartiem tiek klasificēta kā “Layer 3 Eethernet switch”. Citu
personu valdījumā esošu Autonomo sistēmu pieslēgšana LIX tīklam tiek veikta tikai caur LIX
maršrutētājiem.
1.1.9. Autonoma sistēma (autonomous system) jeb AS ir datu pārraides tīkls vai tīklu grupa, kura
kopumā atbilst un ir reģistrēta atbilstoši datu pārraides nozares standartam RFC 1930 (The
Internet's Request for Comments 1930).
1.1.10. LIX tīkla uzturētāji ir SIA “Telia Latvija”, SIA “Latnet Serviss” un SIA “Lattelecom”.
LIX tīkls ir izveidots un tiek uzturēts, balstoties uz minēto personu brīvprātīgu sadarbību.
1.1.11. Lietotājs ir PASŪTĪTĀJS vai cita persona, kura nav LIX tīkla uzturētājs, bet kurai uz
līgumattiecību ar kādu no LIX tīkla uzturētājiem pamata ir nodrošināts pieslēgums LIX tīklam.
1.1.12. Pieslēgums LIX tīklam jeb Pakalpojumi ir IZPILDĪTĀJA pakalpojumu kopums, kas
PASŪTĪTĀJAM nodrošina iespēju pieslēgt savu Autonomo sistēmu(-as) LIX tīklam. Autonomā
sistēma LIX tīklam tiek pieslēgta, izmantojot tajā ietilpstošu datu maršrutēšanas iekārtu, kura ar
datu pārraides līnijas starpniecību tiek pieslēgta LIX maršutētājam (tas ir: kādam no tā
Slēgumiem). Šāds pieslēgums nodrošina PASŪTĪTĀJAM iespēju veikt datu apmaiņu starp savu
datu maršrutēšanas iekārtu (Autonomo sistēmu) un LIX maršutētāju, kurš savukārt var veikt
tālāku datu apmaiņu ar citiem LIX maršutētājiem un tiem pieslēgtajām datu maršrutēšanas
iekārtām (Autonomajām sistēmām).
1.1.13. Pieslēguma vieta ir LIX tīkla pamatstruktūrā ietilpstoša LIX maršrutētāja, caur kuru tiek
nodrošināts pieslēgums LIX tīklam, atrašanās vieta. Pieslēguma vieta šī Līguma ietvaros
sniegtajiem pakalpojumiem ir: Rīga, Pērses iela 2, 319. Kab.
1.1.14. LIX maršrutētāja slēgums jeb Slēgums ir pieslēgums pie LIX maršrutētāja (fiziskā vai
loģiskā līmenī). Slēgums nodrošina abpusēju datu apmaiņu starp LIX maršrutētāju un Lietotāja
datu pārraides iekārtu (passing data in and out of a computing device). Slēgumu raksturojošais
parametrs ir Slēguma maksimālā datu pārraides jauda (ātrums), kura tiek mērīta megabitos vai
gigabitos sekundē.
1.2. LĪGUMA IZTULKOŠANA
1.2.1. Minēto terminu skaidrojumi šī Līguma tekstā var tikt lietoti gan daudzskaitlī, gan
vienskaitlī (atkarībā no konteksta), neizslēdzot iespēju, ka termins, kas Līguma ir lietots
vienskaitlī, var nozīmēt daudzskaitli un otrādi. Līguma teksta interpretāciju nevar balstīt uz tekstā
lietoto terminu skaitli.
1.2.2. Līguma punktu numerācija un nodaļu nosaukumi tiek lietoti ērtības labad un nevar tikt
izmantoti Līguma interpretācijas nolūkos.
1.2.3. Līgumā var tikt lietoti vispāratzīti informācijas tehnoloģiju nozares termini (vārdi) angļu
valodā. Termini angļu valodā tiek rakstīti iekavās aiz skaidrojamā latviešu valodas vārda vai
vārdu kopas un to lietojuma mērķis ir precizēt pirms tiem lietotā latviešu valodas vārda vai vārdu
kopas nozīmi.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJU ar pieslēgumu LIX tīklam (turpmāk arī
— Pakalpojumi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.4) un šī Līguma noteikumiem.
2.2. PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM maksā atlīdzību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
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3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pieslēgums LIX tīklam tiek nodrošināts, izmantojot Līguma Pielikumā Nr.2 norādītos LIX
maršutētāja Slēgumus.
3.2. Ja nepieciešams, tad 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas
IZPILDĪTĀJS, nodrošina PASŪTĪTĀJAM iespēju pieslēgt PASŪTĪTĀJA ierīkotās datu
pārraides līnijas Līguma Pielikumā Nr.2 norādītajiem LIX maršutētāja Slēgumiem.
3.3. Datu pārraides līnijas sekmīgas pieslēgšanas, ja nepieciešams, LIX maršrutētāja faktu
Līdzēji apstiprina, parakstot atbilstošu Pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.3).
3.4. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM nepieciešamās IP (Internet Protocol) protokola
adreses uz katru PASŪTĪTĀJA izmantoto Slēgumu. PASŪTĪTĀJS minēto adresi(-es)
nekavējoties piešķir savai datu maršrutēšanas iekārtai, kura ir pieslēgta atbilstošajam LIX
maršrutētāja Slēgumam.
3.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina LIX tīklam pieslēgtajai PASŪTĪTĀJA Autonomajai sistēmai
iespēju veikt datu apmaiņu ar LIX tīklam pieslēgtajām Autonomajām sistēmām.
3.6. Pēc Līguma noslēgšanas, ja nepieciešams, PASŪTĪTĀJS nosūta informāciju par LIX tīklam
pieslēdzamās PASŪTĪTĀJA Autonomās sistēmas datus uz e-pasta adresi __________ . Trīs (3)
darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas brīža IZPILDĪTĀJS veic
BGP protokola konfigurēšanu savās datu pārraides iekārtās, lai nodrošinātu abpusēju datu
apmaiņu ar PASŪTĪTĀJA Autonomo sistēmu.
3.7. PASŪTĪTĀJS var samazināt vai palielināt izmantoto Slēgumu daudzumu vai veidu (ātrumu)
rakstiski vienojoties ar IZPILDĪTĀJU. Šīs izmaiņas tiek noformētas kā Līguma izmaiņas.
IZPILDĪTĀJS var atteikt Slēguma skaitu palielināšanu, ja nav tehnisku iespēju.
3.8. IZPILDĪTĀJAM nav pienākums sniegt tehniskas konsultācijas PASŪTĪTĀJA
darbiniekiem. Šai ziņā tiek prezumēts, ka PASŪTĪTĀJA darbinieki ir kompetenti un viņiem ir
nepieciešamās zināšanas datu pārraides tehnoloģijās.
3.9. Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu ar Pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju, kas
apliecina Pakalpojumu pilnīgumu, kvalitāti un atbilstību šī Līguma nosacījumiem.
4. PAKALPOJUMU PĀRTRAUKUMI
4.1. Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz Līguma 10.punktā minētie apstākļi.
4.2. IZPILDĪTĀJS, nodrošina PASŪTĪTĀJA Autonomajai sistēmai(-ām) iespēju veikt
nepārtrauktu datu apmaiņu ar LIX maršutētāju Rīga, Pērses iela 2, 319. Kab. vai visu LIX
uzturētāju Autonomajām sistēmām, ar maksimālo kopējo neplānoto dīkstāvi ne lielāku par 8
(astoņām) stundām kalendāra mēnesī.
4.3. Pakalpojums tiek uzskatīts par kvalitatīvi nodrošinātu, ja:
4.3.1. LIX maršutētāja Slēgums(-i), kuru izmanto PASŪTĪTĀJS, darbojas;
4.3.2. PASŪTĪTĀJS var veikt datu apmaiņu ar vismaz vienu LIX tīklam pieslēgtu
Autonomo sistēmu;
4.3.3. LIX maršutētāja Slēgums(-i), kuru izmanto PASŪTĪTĀJS, spēj nodrošināt datu
pārraides ātrumu, kāds norādīts Līguma Pielikumā Nr. 2. (Tiek mērīts tikai paša
Slēguma ātrums nevis LIX maršutētāju ārējo savienojumu ātrums.)
4.4. Ja Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta, izņemot šī Līguma 4.2. un 4.5.punktā noteiktos
gadījumus, vai neatbilst augšminētajām kvalitātes prasībām, IZPILDĪTĀJA pienākums ir
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nekavējoties atjaunot Pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt to kvalitāti, samazināt Pakalpojumu
ikmēneša abonēšanas maksu saskaņā ar attiecīgiem Līguma noteikumiem.
4.5. Pakalpojumi var tikt pārtraukti, lai veiktu piespiedu tehniskās profilakses pasākumus.
IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par šādiem Pakalpojumu pārtraukumiem ne vēlāk kā 24
(divdesmit četras) stundas pirms šāda pārtraukuma sākuma brīža, nosūtot e-pastu šī Līguma
11.16.punktā norādītajai Pasūtītītāja kontaktpersonai tehniskajos jautājumos. Šādi pārtraukumi
nedrīkst būt ilgāki par vienu (1) stundu un ne biežāk kā 5 (piecas) reizes mēnesī. Šādi pārtraukumi
nav uzskatāmi par Pakalpojumu pārtraukumiem, par kuriem būtu jāaprēķina abonēšanas maksas
samazinājums.
5. MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM
5.1. PASŪTĪTĀJS maksā ikmēneša abonēšanas maksu (turpmāk arī – abonēšanas maksa) par
Līguma Pielikumā Nr.2 norādīto LIX maršutētāja Slēgumu izmantošanu.
5.2. Katra Slēguma abonēšanas maksas apmērs tiek norādīts Līguma Pielikumā Nr.2
5.3. Abonēšanas maksas aprēķina sākuma brīdis ir Pieņemšanas – nodošanas akta (Pielikums
Nr.3) abpusējās parakstīšanas datums.
5.4. Abonēšanas maksa tiek aprēķināta par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Par nepilnu mēnesi
abonēšanas maksa tiek aprēķināta proporcionāli ar precizitāti līdz vienai kalendārajai dienai.
Rēķinu IZPILDĪTĀJS piestāda PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līguma 9.daļu.
5.5. Ierīkošanas maksa tiek noteikta par jaunas datu pārraides līnijas pieslēgšanu Slēgumam (t.
sk. arī esošas datu pārraides līnijas pārslēgšana pie cita veida Slēguma) un ar to saistītajiem
darbiem (t.sk. aparatūras un programmatūras konfigurācija) pēc attiecīgā Pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējās parakstīšanas.
5.6. Ja līdzēji ir noteikuši vienreizēju ierīkošanas maksu par kāda Slēguma izmantošanas
uzsākšanu, tas tiek norādīts Līguma Pielikumā Nr.2. Vienreizējās ierīkošanas maksas apmērs
nedrīkst pārsniegt Slēguma, par kuru tā tiek aprēķināta, vienu ikmēneša abonēšanas maksu.
5.7. Maksai par Pakalpojumiem papildus tiek pievienots pievienotās vērtībās nodokļa rēķins
saskaņā ar likumā noteikto likmi.
6. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS
6.1. IZPILDĪTĀJS apņemas vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU
par plānotu LIX maršrutētāja pārvietošanu. PASŪTĪTĀJA izveidotās datu pārraides līnijas
PASŪTĪTĀJS demontē/pārvieto par saviem līdzekļiem.
6.2. IZPILDĪTĀJS pielieto vienu izcenojumu sistēmu un vienlīdzīgu attieksmi pret
PASŪTĪTĀJU un citiem LIX tīkla Lietotājiem.
6.3. IZPILDĪTĀJS iespēju robežās sniedz PASŪTĪTĀJAM savu palīdzību (iesaka ēkas
īpašniekam sadarboties ar PASŪTĪTĀJU, norāda uz šādas līnijas izveides nepieciešamību utml.)
jautājumos, kas saistīti ar PASŪTĪTĀJA datu pārraides līnijas ierīkošanu ēkā, kur atrodas
Pieslēguma vieta.
7. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
7.1. PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot LIX tīkla lietošanas noteikumus (Līguma Pielikums Nr.1).
7.2. PASŪTĪTĀJS apņemas par saviem līdzekļiem izveidot un uzturēt datu pārraides līniju (tai
skaitā datu pārraides līnijas pagarinājumus ēkas iekšienē) līdz Pieslēguma vietai un
nepieciešamības gadījumā arī līdz LIX maršrutētāja slēgumam.
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7.3. PASŪTĪTĀJS nodrošina tā datu pārraides līnijas atbilstību vai pārveidi atbilstoši LIX
maršrutētāja slēguma tehniskajām prasībām. Papildus PASŪTĪTĀJA iekārtas Pieslēguma vietā
tiek izvietotas un uzturētas par atsevišķu samaksu.
7.4. Jautājumus, kas saistīti ar datu pārraides līnijas ierīkošanu ēkā, kur atrodas Pieslēguma vieta,
un ir minētās ēkas īpašnieka/valdītāja kompetencē, PASŪTĪTĀJS risina patstāvīgi.
7.5. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē ar Pieslēgumu LIX tīklam saistītu tehnisku problēmu vai
Pakalpojumu pārtraukumu, kuru nespēj novērst bez IZPILDĪTĀJA palīdzības, PASŪTĪTĀJS
informē IZPILDĪTĀJU, īsi raksturojot problēmu.
7.6. PASŪTĪTĀJS apņemas nomaksāt IZPILDĪTĀJA iesniegtos rēķinus Līgumā paredzētajos
termiņos.
7.7. PASŪTĪTĀJAM nav tiesību iznomāt vai nodot trešajai personai pieeju Pieslēgumam LIX
tīklam.
7.8. Ja PASŪTĪTĀJAM ir nepieciešama informācija par tehniskajām prasībām, kurām ir jāatbilst
PASŪTĪTĀJA datu maršutēšanas iekārtām, datu pārraides līnijām utml., viņš var prasīt
IZPILDĪTĀJAM to sniegt.
7.9. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi (vismaz 3 (trīs) darba dienu laikā) iesniegt
rakstveidā informāciju IZPILDĪTĀJAM par izmaiņām tā nosaukumā, juridiskās vai pasta adreses
izmaiņām, Līgumā norādīto kontaktpersonu informācijas izmaiņu, kā arī jebkuras citas
informācijas izmaiņu gadījumos, kas var ietekmēt Līguma izpildi.
8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
8.1. IZPILDĪTĀJA atbildības maksimālais kopējais apjoms par Pakalpojuma pārtraukumiem vai
nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu tiek noteikts vienas ikmēneša abonēšanas maksas apmērā.
8.2. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par PASŪTĪTĀJA zaudējumiem, kuru pamatā ir Līguma
ietvaros sniegto Pakalpojumu pārtraukums vai nekvalitatīvi sniegts Pakalpojums, kas ir radies
no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.
8.3. Gadījumā, ja neplānots Pakalpojuma darbības pārtraukums ir bijis garāks nekā Līguma
4.2.punktā noteiktais apjoms vai Pakalpojums nav sniegts atbilstoši šī Līguma 4.3.punkta
noteiktajām prasībām, par Līgumā noteiktā Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas termiņa
neievērošanu vai nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA
pieprasījuma, attiecīgi samazinot kārtējā rēķina maksājuma summu, kreditē līgumsodu 0,5%
(piecas desmitās daļas procenta) apmērā no kopējās mēneša abonēšanas maksas par katru
nokavējuma vai nekvalitatīvi sniegtā pakalpojumu stundu, bet ne vairāk kā viena mēneša
abonēšanas maksas summu par kalendārā mēneša periodu.
8.4. PASŪTĪTĀJS, iestājoties Līguma 8.3.punktā minētajam gadījumam, piestāda
IZPILDĪTĀJAM rīķinu par līgumsoda apamaksu vai ietur līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM
pienākošās samaksas.
8.5. IZPILDĪTĀJS nav un nevar būt atbildīgs par LIX tīkla pamatstruktūras vai attīstības
izmaiņām (tai skaitā LIX tīkla faktiska likvidācija), kuru pamatā ir pārējo LIX tīkla uzturētāju
brīvas gribas izpausme, un zaudējumiem, kurus minētās izmaiņas var radīt PASŪTĪTĀJAM (tai
skaitā datu pārraides līniju izveide, nepieciešamās aparatūras iegāde utml.). LIX tīkla likvidācijas
vai pamatstruktūras izmaiņu gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu ar
brīdi, kad minētās izmaiņas ir faktiski notikušas.
8.6. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, ko PASŪTĪTĀJAM tieši vai
netieši ir nodarījis LIX tīkla lietotājs vai uzturētājs.
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8.7. PASŪTĪTĀJS par maksājuma termiņa nokavēšanu maksā līgumsodu 0.1 % (viena desmitā
daļa procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas.
9. NORĒĶINU KĀRTĪBA
9.1. Līguma kopējā summa sastāv no ikmēneša abonēšanas maksas kopsummas, t.i. EUR
5124,00 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit četri euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa.
9.2. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam izsūta PASŪTĪTĀJAM rēķinu
par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem Pakalpojumiem. Rēķinā ir ietverts aprēķins saskaņā ar
Līguma Pielikumā Nr.2 (vai citur Līgumā) noteiktajiem izcenojumiem un noteikumiem.
9.3. Abonēšanas maksa tiek samazināta proprocionāli iepriekšējā mēneša laikā fiksētajiem
Pakalpojumu pārtraukumiem, pielīdzinot 8 (astoņas) stundas 1/30 daļai no abonēšanas maksas.
Tomēr abonēšanas maksa nevar tikt samazināta vairāk kā par 100 procentiem.
9.4. Norēķinus par Pakalpojumiem PASŪTĪTĀJS apņemas veikt 10 (desmit) dienu laikā no
rēķina saņemšanas datuma.
9.5. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji mainīt maksu par Līguma ietvaros sniegtajiem
Pakalpojumiem, rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Ja
PASŪTĪTĀJS nepiekrīt maksas izmaiņām, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo
Līgumu, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM līdz izmaiņu spēkā stāšanās brīdim.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramu spēku un ārkārtēju apstākļu
rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi
ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves bojājumi, varas orgānu darbība un likumdošanas
izmaiņas, kā arī visi citi Līdzēju kontrolei nepakļautie apstākļi.
10.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada 1.augustā un ir noslēgts uz vienu gadu, t.i. līdz 2018.gada
31.jūlijam (ieskaitot) un līdz saistību izpildei.
11.2. Līdzēji nav tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, izņemot gadījumus, kad
otrs Līdzējs tiek rakstiski informēts 3 (trīs) mēnešus iepriekš vai kad otrs Līdzējs ar tiesas
nolēmumu atzīts par maksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija. Vienpusēja atkāpšanās no
Līguma neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no rēķinu par jau saņemtajiem Pakalpojumiem apmaksas.
11.3. IZPILDĪTĀJS patur sev tiesības jebkurā laikā apturēt PASŪTĪTĀJAM sniegtos
Pakalpojumus, PASŪTĪTĀJU iepriekš telefoniski vai rakstiski brīdinot:
11.3.1 Rēķinu savlaicīgas neapmaksāšanas gadījumā;
11.3.2. LIX tīkla lietošanas noteikumu (Līguma Pielikums Nr.1) pārkāpuma gadījumā;
11.3.3. citu Līguma noteikumu pārkāpuma gadījumā.
11.4. Līdzēji apņemas neizpaust informāciju par otru Līdzēju, kas tām kļuva zināma Līguma
izpildes gaitā, cita veida konfidenciālu informāciju par LIX tīklu un Pakalpojumiem, kas tam
kļuvusi zināma Līguma darbības laikā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem,
ja šo informāciju pieprasa LR normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai
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organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, vai, kad informācijas publicēšana ir paredzēta
normatīvajos aktos (piemēram iepirkuma līguma teksta publicēšana Pasūtītāja mājas lapā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu).
11.5. Informācija (materiālā un nemateriālā formā), ko IZPILDĪTĀJS vai IZPILDĪTĀJA
darbinieki tīši vai netīši ir ieguvuši Pakalpojumu sniegšanas laikā, tiek uzskatīta par
konfidenciālu, un tās izpaušana trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir
aizliegta.
11.6. Pirms šī Līguma parakstīšanas Līdzēji ir iepazinušies ar Latvijas likumu un citu tiesību aktu
normām par ierobežotas pieejamības informāciju, komercnoslēpumu, par informāciju, kurai
normatīvajos aktos paredzēta īpaša izmantošanas kārtība un izplatīšanas liegums, kā arī personu
vai institūciju loku, kurām tiesību aktos ir noteiktas tiesības šādu informāciju pieprasīt vai
saņemt.
11.7. Gadījumā, ja konfidencialitātes noteikumi tiek pārkāpti, tad par šo pārkāpumu vainīgais
Līdzējs apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies otram Līdzējam.
11.8. Līgumu var papildināt vai grozīt, Līdzejiem savstarpēji vienojoties, ciktāl papildinājumi
vai grozījumi nav pretrunā ar publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas
parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.9. Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, pieņemšanas-nodošanas aktiem un visām šī Līguma
izmaiņām, kuras ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas, ietver visas Līdzēju vienošanās par
Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas
starp tiem.
11.10. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros ar četriem pielikumiem uz 13
(trīspadsmit) lapām, pa vienam katram eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11.11. Strīdi, kas radušies starp Līdzējiem, ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja tas nav iespējams,
risināmi tiesā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
11.12. Līdzējiem ir savlaicīgi jāpaziņo par savu rekvizītu un adreses izmaiņām.
11.13. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši
Līdzēja saistību pārņēmējam.
11.14. PASŪTĪTĀJAM nav tiesību pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās saistības
trešajām personām bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
11.15. Līgumam tā noslēgšanas dienā ir pievienoti šādi pielikumi:
11.15.1. Pielikums Nr.1 “LIX Tīkla lietošanas noteikumi” uz 2 (divām) lapām;
11.15.2. Pielikums Nr.2 “Pakalpojuma cena” uz 1 (vienas) lapas;
11.15.3. Pielikums Nr.3 “Pieņemšanas-nodošanas akts (paraugs)” uz 1 (vienas) lapas;
11.15.4. Iepirkuma Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.
11.16. Līdzēji nosaka sekojošas kontaktpersonas, kuru pieņemtie lēmumi (izņemot Līguma
grozīšanu vai atkāpšanos no tā) to kompetences ietvaros ir saistoši Līdzējiem:
Izpildītājs
Uzturēšana un ekspluatācija
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Pasūtītājs

Tehniskajos jautājumos:
Administratīvajos jautājumos
servisa menedžeris):

(klientu

Izpildītājs
LATNET SERVISS SIA
Reģistrācijas numurs 40003246457
PVN maks. Nr. LV40003246457
Reģ. adrese: Cēsu iela 31, k1, Rīga, LV-1012
Biroja adrese: Cēsu iela 31, k1, Rīga,
LV-1012
Banka: Swedbank (kods: HABALV22)
Konts: Nr. LV54HABA0001408046887
valdes loceklis:

Pasūtītājs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
Reģistrācijas numurs 90001162258
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV09TREL2120640005000
Izpilddirektors:

___________________/ Vladislavs Gurmans /

___________________ /Jānis Miķelsons/

z.v.

z.v.
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Pielikums Nr. 1
Nr. SPRK 2017/161 (2.daļa)

LIX Tīkla Lietošanas Noteikumi
Šo noteikumu ietvaros, ar jēdzienu “LIX tīkla lietotājs” jeb “Lietotājs” – tiek apzīmēts pie
atsevišķa LIX maršrutētāja porta pieslēgtais Lietotājs, kurš ir noslēdzis līgumu par LIX
pakalpojumu izmantošanu.

Lietotājam ir pienākums izmantot Pakalpojumu atbilstoši LIX tīkla lietošanas noteikumiem.
Lietotāja paraksts uz šī pielikuma apliecina, ka Lietotājs tos saprot un apņemas ievērot.
IZILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji grozīt LIX tīkla lietošanas noteikumus, par to paziņojot
Lietotājam vienu mēnesi iepriekš. Aktuālā LIX tīkla lietošanas noteikumu redakcija ir atrodama
LIX mājas lapā (http://www.lix.lv). Ja Lietotājs nepiekrīt grozījumiem, tam ir tiesības 30
(trīsdesmit) dienu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas atteikties no Pakalpojuma.
1.

Vienam LIX maršrutētāja Slēgumam var tikt pieslēgta tikai viena Lietotāja valdījumā
reģistrēta AS, kurai savukārt var tikt pieslēgtas citas AS. Vairāku AS nepastarpināta
pieslēgšana vienam LIX maršrutētāja Slēgumam ir aizliegta.

2.

PASŪTĪTĀJAM jāpublicē tā maršrutizācijas noteikumi, izmantojot RIPE datu bāzi.
Priekšroka tiek dota RPSL atbilstoši RFC 2622 un RFC 2650.

3.

Maršrutizācijas informācija, kas tiek izmantota datu apmaiņai ar LIX tīklu, nedrīkst saturēt
privātos AS numurus.

4.

Katram PASŪTĪTĀJA datu plūsmas maršrutam, kas tiek izsludināts LIX tīklā, ir jābūt
pienācīgā kārtā reģistrētam RIPE datu bāzē.

5.

PASŪTĪTĀJS nedrīkst izsludināt LIX tīkla IP adresi/es citiem datu pārraides tīkliem bez
IZPILDĪTĀJA rakstveida atļaujas.

6.

PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma nekavējoties veikt savas
aparatūras vai datu pārraides bojājumu un traucējumu novēršanu, kā arī attiecīgas datu
pārraides aparatūras konfigurācijas izmaiņas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu LIX tīkla
kvalitatīvu darbību.

7.

Lietojot LIX tīklu, PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot vispārējos publisko datu pārraides tīklu
lietošanas noteikumus, kā arī LR spēkā esošos normatīvos aktus.

8.

PASŪTĪTĀJS garantē, ka veids kādā viņš lieto LIX tīklu, nekaitēs citiem Lietotājiem un
LIX tīklam kopumā.

9.

Pasūtītājs var veikt tikai Latvijas interneta uniraides (unicast) trafika apmaiņu. Datu
pārraides trafika apmaiņa ar tīkliem ārzemēs, izmantojot LIX infrastruktūru, ir aizliegta.

10. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka visa kontaktinformācija, kas nodota
IZPILDĪTĀJAM ir korekta, it īpaši:
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10.1. Pasūtītājs nodrošina 24x7 pieejamu kontaktinformācijas punktu IZPILDĪTĀJAM
(un citiem LIX tīkla lietotājiem). Kontaktpersonām, kuras ir pieejamas, izmantojot
kontaktinformācijas punktu, ir jāizprot šī Līguma noteikumi un ir jābūt spējīgām
sazināties latviešu, valodā, vai arī tām ir jāspēj nodrošināt piekļuvi šādām
personām.
11. PASŪTĪTĀJAM jābūt savam AS numuram un LIX tīkla ietvaros jālieto BGP4(+)
maršrutizācijas protokols. Citi protokolu veidi netiek atbalstīti.
Izpildītājs

Pasūtītājs

_______________________
Vārds, uzvārds: Vladislavs Gurmans
Amats: valdes loceklis

_______________________
Vārds, uzvārds: Jānis Miķelsons
Amats: izpilddirektors

z.v.

z.v.
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Pielikums Nr. 2
Nr. SPRK 2017/161 (2.daļa)

Pakalpojuma cena
Līdzēji vienojas, ka Pieslēgumam LIX tīklam tiks izmantots sekojošs LIX maršrutētāja, kurš
atrodas Rīga, Pērses iela 2, 319. Kab. slēgums.
Saskaņā ar Iepirkuma prasībām un Izpildītāja piedāvāto finanšu piedāvājumu, Izpildītājs
Pakalpojumiem ir noteicis šādu abonēšanas maksu:
Interneta apmaiņas
punkta pieslēgums
(operators, komutatora
identifikācija, adrese)
un tehniskie parametri
LIX (Latvia Internet
Exchange) komutators
Rīga, Pērses iela 2, 319.
Kab.

Pieslēguma
ierīkošanas
maksa (ja
nepieciešams)
EUR bez
PVN

Ikmēneša
abonēšanas
maksaEUR bez
PVN

Abonēšanas
maksa 12
mēnešiem EUR bez
PVN

Kopējās
izmaksasEUR bez
PVN

00,00

427,00

5124,00

5124,00

Izpildītājs

Pasūtītājs

_______________________
Vārds, uzvārds: Vladislavs Gurmans
Amats: valdes loceklis
z.v.

_______________________
Vārds, uzvārds: Jānis Miķelsons
Amats: izpilddirektors
z.v.
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Pielikums Nr. 3
Nr. SPRK 2017/161 (2.daļa)

Pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)

Rīgā, 2017. gada __. _________.
SIA “LATNET SERVISS”, juridiskā adrese Cēsu iela 31, k1, Rīga, reģistrācijas
Nr.40003246457 (turpmāk tekstā - ”IZPILDĪTĀJS”), tās valdes locekļa Vladislava Gurmana
personā, kurš darbojas saskaņā ar pilnvaru, no vienas puses, (turpmāk tekstā “IZPILDĪTĀJS”)
un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (reģistrēta ar numuru: 90001162258), kuru
pārstāv izpilddirektors Jānis Miķelsons, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk tekstā
“PASŪTĪTĀJS”), turpmāk tekstā abas puses kopā sauktas - “Līdzēji” vai katra atsevišķi “Līdzējs”, pamatojoties uz savstarpēji 2017.gada __._____ noslēgtā Līguma par interneta
piekļuves pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas pieslēguma nodrošināšanai pie interneta
apmaiņas punkta komutatora ____.punkta paraksta šo Pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk akts) par sekojošo:
1. IZPILDĪTĀJS ir ierīkojis un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PASŪTĪTĀJA Pieslēgumu LIX
tīklam:
1.1. Nodošanas datums: 2017. gada 1.augusts.
1.2. Pieslēgumam izmantotie LIX maršrutētāja Slēgumi:
1.2.1. 1 (viena) gigabita/sekundē Slēgums.
1.3.Tehniskais stāvoklis: labs;
1.4. Darba spēja: nav traucēta;
1.5. PASŪTĪTĀJA iebildumi/piezīmes: nav;
1.6. IZPILDĪTĀJA papildus apsolījumi: nav.
2. Šis akts satur pilnīgu Līdzēju vienošanos, Līdzēji to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā
noteikumiem, ko apstiprina ar savu parakstu.
3. Šis akts ir Līdzēju savstarpējo norēķinu pamats. Ar šī akta parakstīšanas brīdi tiek uzsākta
abonēšanas maksas par nodotajiem Slēgumiem uzskaite
4. Šis akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Katrs no Līdzējiem saņem pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Izpildītājs

Pasūtītājs

_______________________
Vārds, uzvārds: Vladislavs Gurmans
Amats: valdes loceklis
z.v.

_______________________
Vārds, uzvārds: Jānis Miķelsons
Amats: izpilddirektors
z.v.
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Pielikums Nr.4
Nr. SPRK 2017/161 (2.daļa)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ( iepirkuma Nr. 2017/161)
“SPRK Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas pieslēguma nodrošināšana
pie interneta apmaiņas punkta komutatora”
2.DAĻAI

1.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Interneta piekļuves pakalpojuma
kvalitātes kontroles sistēmai (turpmāk - ITEST) pieslēguma nodrošināšana pie Interneta
apmaiņas punkta - LIX (Latvia Internet Exchange) komutatora - Rīgā, Raiņa bulvārī
29.

2.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas aparatūra izvietota serveru telpā Rīgā,
Pērses ielā 2 – 319, kur nodrošināti pieslēguma punkti ITEST.

3.

Komunikāciju līnijas ar ITEST pieslēguma punktiem pie Interneta apmaiņas punktiem
(turpmāk - IAP) jānodrošina izmantojot optiskos kabeļus – savienojums ar daudzmodu
(MultiMode) 50/125 optisko kabeli vai savienojums ar vienmodu (SingleMode) 9/125
optisko kabeli.

4.

Komunikāciju līnijām jānodrošina tiešs, nepastarpināts (bez papildus komutācijas un
maršrutēšanas) savienojums (dark fiber) starp Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas komutatoru un IAP komutatoriem.

5.

Pieslēguma ierīkošanu jānodrošina ne vēlāk kā 10 (desmit) darbadienu laikā no līguma
spēkā stāšanās dienas.

6.

Pieslēguma konfigurēšanas laikā jānodrošina ITEST netraucētu darbību, darbības
pārtraukuma gadījumā šim laikam nepārsniedzot vienu diennakti.

7.

IAP ir jādarbojas savas individuālas, tikai IAP mērķiem izmantotas, autonomās sistēmas
(turpmāk - AS) ietvaros.

8.

IAP ir jāapkalpo vismaz 20 eBGP savienojumi ar Latvijas interneta pakalpojumu
sniedzējiem (AS, kas apkalpo klientus Latvijā).

9.

Izpildītājam ir jānodrošina nepastarpināti IAP komutatorā Gigabit Ethernet optiskais
savienojums, kuru, izmantojot komunikāciju līniju, jāsavieno ar izvietojamo komutatoru.

10.

IAP ir jānodrošina optiskais ports izmantojot 1000 Base-SX standartu saslēgumam ar
daudzmodu (MultiMode) optisko savienojumu vai optiskais ports izmantojot 1000 BaseLX standartu saslēgumam ar vienmodu (SingleMode) optisko savienojumu.

11.

Izpildītājam jānodrošina un dokumentāli jāapstiprina bojājumu pieteikšanas iespēja visu
diennakti.

12.

Izpildītājam jānodrošina pieslēguma noslodzes datu grafisku vizualizāciju.

Izpildītājs

Pasūtītājs

_______________________
Vārds, uzvārds: Vladislavs Gurmans
Amats: valdes loceklis
z.v.

_______________________
Vārds, uzvārds: Jānis Miķelsons
Amats: izpilddirektors
z.v.

13

