
LĪGUMS Nr. 1.7.1./2 

Daugavpilī                     2021.gada 30.jūnijā 

 

VSIA “Daugavpils teātris”, reģistrācijas Nr. 41503037608, valdes priekšsēdētāja Oļega 

Šapošņikova un valdes locekles Ritas Strodes personās, kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk 

tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA "Signtech", valdes locekļa Edmunda Paukšēna 

personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs 

atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma 2021.gada 29.jūnija komisijas 

lēmumu, noslēdz šādu Līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt sekojošus darbus: Profesionālo 

displeju Daugavpils teātra skatlogiem piegādi, uzstādīšanu, lietotāju apmācību un 

garantijas apkalpošanu (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar specifikāciju (līguma 

pielikums Nr.1), šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1.IZPILDĪTĀJS veic Profesionālo displeju piegādi Daugavpils teātra skatlogiem 

Daugavpilī, VSIA “Daugavpils teātris” telpās. 

2.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa bez PVN ir EUR 12390,00 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro 

un nulle centi, pievienotās vērtības nodoklis sastāda 21% - EUR 2601,90 (divi tūkstoši seši 

simti viens euro un deviņdesmit centi). Līgumcena ar PVN sastāda EUR 14991,90 (četrpadsmit 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro un deviņdesmit centi. 

3.2.  Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

preces faktiskās piegādes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 

iesniegšanas. 

3.3. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

3.4. Līguma summa ietver sevī arī iekārtu piegādes, uzstādīšanas, montāžas un programmēšanas 

darbus. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. IZPILDĪTĀJAS apņemas: 

4.1.1. Garantēt piegādāto preču atbilstību Latvijas Republikā izsniegtajiem sertifikātiem un 

citiem pieprasītajiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

dokumentiem; 

4.1.2. Uz sava rēķina sagādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas šajā līgumā 

paredzēto darbu veikšanai; 

4.1.3. Atrodoties telpās, stingri ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības, iekšējās darba kārtības noteikumu, ražošanas higiēnas 

prasības; 

4.1.4. Veicot darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem un no PASŪTĪTĀJA saņemto darba 

dokumentāciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas    

reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī PASŪTĪTĀJA ieteikumus un 

norādījumus; 

4.1.5. Pēc Profesionālo displeju piegāde Daugavpils teātra skatlogiem un uzstādīšanas, nodot 

izpildītos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar šī 

līguma noteikumiem. 

4.2. Darbu izpildīšanas procesā IZPILDĪTĀJS: 

4.2.1. Noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

likumdošanu; 

4.2.2. Ņem vērā Pasūtītāja iebildumus un piezīmes, un novērš šīs nepilnības. 

 

 



5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.  PASŪTĪTĀJAS apņemas: 

5.1.1. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas pieņemt tos no IZPILDĪTĀJA šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.1.2. Veikt norēķinus ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

6. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Profesionālo displeju piegāde Daugavpils teātra skatlogiem tiek nodota PASŪTĪTĀJAM ar 

pieņemšanas - nodošanas aktu, kas sastādīts 4 (četros) eksemplāros un iesniegts 

PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 

6.2. PASŪTĪTĀJS 3 (triju) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.  

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt profesionālos displejus Daugavpils 

teātra skatlogiem, Puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz 

galam vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. 

6.4. Rakstiskajā atteikumā PASŪTĪTĀJS nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai ne ilgāk 

kā 24 stundas no rakstiskā atteikuma saņemšanas varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis. 

IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas 

PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

6.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā, 

vai neparaksta to 2 (divu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis 

defektu sarakstu un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja puses nepanāk vienošanos par 

izpildīto darbu nepilnību būtību, ieinteresētā puse, rakstiski paziņojot pretējai pusei, strīda 

izšķiršanai ir tiesīga atrisināt to kārtībā, kas noteikta šī līguma 6.4.p.  

6.6.  Darbu pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.7. Darbu pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos darbus un 

apmaksāt tos saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1.  Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma 

nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus. 

7.2.  Par darbu izpildes aizkavēšanu vai darbu nesavlaicīgu izpildi un/vai nekvalitatīvu darbu 

izpildi, kā   arī   izpildīto   darbu   nenodošanu   saskaņā   ar   šī   līguma   noteikumiem, 

IZPILDĪTĀJAS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no savlaicīgi 

neizpildīto un/vai nekvalitatīvi izpildīto darbu vērtības par katru dienu līdz pilnīgai saistību 

izpildei, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.  

7.3.  Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās 

pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR tiesu instancēs, 

LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

8. GARANTIJAS 

8.1. IZPILDĪTĀJS uzņemas 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju par veiktajiem saskaņā ar šī 

līguma 1. punkta Darbiem no brīža, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis pieņemšanas- nodošanas 

aktu par veikto darbu pilnīgu nodošanu.    

8.2. IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas periodā laikā nodrošināt defektīgo iekārtu remontu vai 

to aizstāšanu ar citām analogām iekārtām 10 (desmit) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma saņemšanas par iekārtas defektu. Defektīgā iekārta tiek aizstāta ar analogu 

iekārtu uz laika periodu kamēr defektīgā iekārta tiek saremontēta un atgriezta 

PASŪTĪTĀJAM. 

8.3.  Gadījumā, ja 8.1. punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti (atklāti) veikto darbu 

trūkumi, nekvalitātes vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos 

trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai PASŪTĪTĀJA 

un IZPILDĪTĀJA pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie trūkumi nav radušies 

PASŪTĪTĀJA un/vai nepārvaramas varas dēļ, Puses uzskata sastādīto aktu par neapstrīdamu 



pierādījumu, uz kura pamata IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina novērš atklātos trūkumus ar 

PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti ar pieņemšanas- 

nodošanas aktu. 

                                                     9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.  Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām  

neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā 

ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR 

likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas 

brīža. 

9.2.  Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, nekavējoties, pa faksu un ar ierakstīto vēstuli 

paziņo otrai pusei. 

9.3.  Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības 

atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par 

saistību neizpildi. 

10.  CITI NOTEIKUMI 

10.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad puses ir 

pilnīgi izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

10.2. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par 

šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Šis līgums var tikt lauzts, pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties. 

10.4. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem 

apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi. 

10.5. Gadījumā, ja kāda no šī līguma pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, 

tā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai pusei. 

10.6. Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā 

to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.7. Pēc šī līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bijis pirms tā 

parakstīšanas un kas nav atsevišķi atrunāts šajā līgumā, zaudē savu spēku. 

10.8. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošās likumdošanas. 

10.9. Šis līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais 

spēks, viens eksemplārs - PASŪTĪTĀJAM, otrs IZPILDĪTĀJAM. Puses apliecina, ka 

personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un 

atļaujas slēgt un parakstīt šo līgumu. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS 

VSIA “Daugavpils teātris”   

Reģ.Nr.LV41503037608 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV93UNLA0050020439599                           

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs ______________________ 

 

Valdes locekle 

R. Strode           ______________________ 

 

 IZPILDĪTĀJS (PIEGĀDĀTĀJS) 

SIA “Signtech” 

Reģ.Nr.:40103828379 

Juridiskā adrese : 

Rīga, Duntes iela 34, LV-1005 

Bankas rekvizīti: 

LV71HABA0551038994679 

 

 

 

Valdes loceklis  

E. Paukšēns  ______________________ 

 



 Līguma pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam „Profesionālo displeju piegāde Daugavpils teātra skatlogiem” 

(ID Nr. VSIA DT 2021/2) 

 
sadaļa “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” 

“Profesionālo displeju piegāde Daugavpils teātra skatlogiem" 

 

1. Pretendentam ir jānodrošina profesionālo displeju piegāde ar programmatūru ekrānu attālinātai vadībai, uzstādīšana un 

garantijas nodrošināšana atbilstoši sekojošām prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Prasību 

komponente 
Minimālās prasības 

Pretendenta 

piedāvājums 

(displeju ražotājs, 

modeļa nosaukums, 

precīzs 

funkcionalitātes 

apraksts)* 

1. Profesionāla lietojuma lielformāta displejs skatlogiem, 4 gab.  

1.1. Pretendenta 

piedāvātā modeļa 

informācija 

Jānorāda displeja ražotājs un modeļa kods.  

1.2. Izmēri un 

konstrukcija  

1. Izmērs pa diagonāli ne mazāks kā 55” ( +/- 2”). 

2. Ekrāna izmēri nepārsniedz 126cm x 73cm x 6 cm 

3. Svars ne lielāks kā 23 kg. 

4. VESA standarta stiprinājums 40x40 cm 

5. Ekrāna noslodze līdz pat 24/7. 

6. Malu platums (bezel): ne vairāk kā 2 cm katrai malai. Uz ekrāna malām nav ražotāja 

logo. Ekrānus paredzēts likt klāt vienu otram, ekrāna malas taisnas un līdzenas. 

 

 

1.3. Ekrāna parametri  1. Dabiskā izšķirtspēja ne mazāka kā 1920x1080 punkti. 

2. Tipiskais maksimālais spilgtums ne mazāks kā 4000 nit, ar iespēju regulējot 

samazināt spilgtumu, komplektācijā sensors automātiskai spilgtuma regulācijai. 

3. Displeja reakcijas laiks (GrayToGray): ne lielāks kā 6 ms. 

4. Skata leņķis ne mazāks kā 178/178 grādi, tipiskais kontrasts ne mazāks kā 5000:1 

5. Paredzēts novietošanai gan horizontālā gan vertikālā pozīcijā 

6. Vismaz IP5x aizsardzība 

 

 

1.4. Pieslēgumi un 

informācijas 

attēlojums 

1. Video ieejas: ne mazāk kā divas HDMI 2.0 ieejas (atbalsta HDCP 2.2), viena 

DisplayPort ieeja, viena USB ieeja. 

2. Video izejas: viena HDMI 2.0 digitālā video izeja (loop-out) attēla padošanai uz 

citu iekārtu. 

3. Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu. Iebūvētais 

saturs attēlojams gan kā fona grafika, gan kā backup grafika videosignāla 

neparedzēta zuduma gadījumā. 

4. LAN pieslēgums displeja attālinātai pārvaldībai un konfigurēšanai. 

5. WiFi pieslēgums 

6. USB 2.0 pieslēguma ports firmware jauninājumiem un konfigurācijas pārnešanai 

uz citu analoģisku displeju. 

 

1.5. Patērētās 

elektriskā jaudas 

Ražotāja norādītais tipiskais patēriņš nepārsniedz 280W un maksimālais patēriņš 

nepārsniedz 1600W 

 

1.6. Programmatūras 

prasības 

1.Ekrānu attālināta satura vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45 vai WiFi 

2.Jābūt iespējai sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna daļā rādīt atsevišķu saturu.  

3.Satura vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga satura (attēlu, video), interneta lapas, 

hdmi avots, laika, RSS satura attēlošana.  

4. Jābūt iespējai centralizēti veidot satura atskaņošanas grafikus, atspēlēšanas listes 

(playlist).  

5. Jābūt iespējai veidot iekārtu grupas un katrā attēlot citu saturu.  

6. Jābūt iespējai ekrānus saslēgt videosienas režīmā ,kuru uz visu ekrānu grupu tiek 

nodots vienots saturs.  

7.Jābūt iespējai vadīt un kontrolēt ekrānus attālināti tiešsaistes režīmā ,kur uznirstošajā 

logā ir virtuālā pults , ar kuru var veikt visas darbības kādas tiktu veiktas esot pie ekrāna 

(remote session) 

8. Jābūt iespējai redzēt pilnu statistiku par ekrānu un satura darbību 

9.Programmatūrai jābūt tā paša ražotāja kā piedāvātie ekrāni 

 

 

 



 Piegādē iekļautie 

materiāli un darbi 

Piegādes komplektācijā pretendentam ir jāiekļauj ekrānu stiprinājumi un 

konstrukcija, kā arī palīgmateriāli, lai displejus varētu ekspluatēt pasūtītāja 

norādītajā vietā – divās logu ailēs katrā pa diviem ekrāniem uzstādītiem vertikālā 

pozīcijā blakus viens otram.  

 

. Garantijas laiks Garantijas laiks piegādātajiem un uzstādītajiem displejiem, ir ne mazāks kā 36 

mēneši. 

 

 

 Neatkarīga servisa 

centra 

nodrošinājums 

Displeja ražotājam Latvijas Republikā ir vismaz 1 (viens) ražotāja autorizēts servisa 

centrs, kas nav Pretendents, piedāvātā displeja modeļa garantijas un pēcgarantijas 

servisam.  

Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Pasūtītājam adresētu displeja ražotāja 

vai atbilstoši pilnvarota ražotāja pārstāvja vēstuli, kurā ir norādīta servisa centra(-u) 

kontaktinformācija. 

 

 
2. Piedāvājumā jānorāda piedāvāto displeju ražotāja marka, modelis, ražotāja kods un attiecīgie tehniskie parametri. 

Pretendentam jānorāda ražotāja interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvāto displeju atbilstību iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām vai arī jāpievieno ražotāja dokumentācija. 

3. Piegādājamajiem displejiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tajos nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes. 

Vienlaicīgi ar displeju piegādi un uzstādīšanu pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa ar displeju lietošanu saistītā 

dokumentācija. 

4. Piedāvāto displeju modeļus to ražotājs ir paredzējis izmantošanai Latvijas Republikā un tiem ir jāatbilst CE marķējumam 

(šaubu gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt spēkā esošu CE deklarāciju vai līdzvērtīgu dokumentāciju). Displeju elektriskās 

barošanas pieslēgumiem jau standartā jābūt atbilstošiem izmantotajiem Latvijas Republikā, bez papildu adapteriem vai citiem 

risinājumiem piemērojot citiem reģioniem paredzētajā iekārtas. 

5. Displejiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt aktuāliem modeļiem, kas joprojām atrodas ražošanā. 

 
PASŪTĪTĀJS 

VSIA “Daugavpils teātris”   

Reģ.Nr.LV41503037608 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV93UNLA0050020439599                           

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs ______________________ 

 

Valdes locekle 

R. Strode           ______________________ 

 

 IZPILDĪTĀJS (PIEGĀDĀTĀJS) 

SIA “Signtech” 

Reģ.Nr.:40103828379 

Juridiskā adrese : 

Rīga, Duntes iela 34, LV-1005 

Bankas rekvizīti: 

LV71HABA0551038994679 

 

 

 

Valdes loceklis  

E. Paukšēns  ______________________ 

 

 

 


