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LĪGUMS Nr. 1.9.1/57 

Iepirkumā Nr. AK 2022/5 
Skaņu pults piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” vajadzībām 

 

Rēzeknē 2022. gada 26. oktobrī 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 42403026217 (turpmāk tekstā „Pasūtītājs”), 
kuras vārdā uz Statūtu un pilnvarojuma pamata rīkojas valdes locekle Diāna Zirniņa, no vienas puses, 
un SIA “SGS Sistēmas”, reģistrācijas Nr. 40003472146 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes 
locekļa Normunda Eilanda personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,  

turpmāk kopā vai katrs atsevišķi saukti arī „Puses”, pamatojoties uz Iepirkuma AK 2022/5 “Skaņu 
pults piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, 
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs veic Skaņu pults piegādi SIA “Austrumlatvijas 

koncertzāle” vajadzībām atbilstoši Finanšu piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk tekstā – 
Darbs.   

1.2. Darba izpildes laiks – līdz 2022. gada 29.decembrim. 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā samaksa par Darbu tiek noteikta EUR 32995,00 (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit pieci eiro, 00 centi), bez PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa. Atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem tiek aplikta ar PVN EUR 6928,95 (seši tūkstoši deviņi simti 
divdesmit astoņi eiro, 95 centi). 

2.2. No Līguma izrietošie maksājumi tiek maksāti no CFLA projekta Nr.13.1.4.0/22/I/005, 
“Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 
2022.-2023.gadā”. 

2.3. Līguma summa ietver Darbu izmaksas, palīgmateriālu un darbinieku piegādes izdevumus līdz 
Līgumā norādītajai izpildes vietai, nodokļus un nodevas, kā arī visus citus iespējamos ar 
Līguma izpildi saistītos izdevumus. 

2.4. Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 
iesniegšanas Pasūtītājam par darbu izpildi.   

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja 
bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

3. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība 
3.1. Pasūtītājs, pieņemot Darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un izteikt viedokli par kvalitāti. Ja 

Darbi neatbilst Līguma noteikumiem vai konstatēti defekti, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis 
sastāda defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Darbus. 
Izpildītājs nekavējoties novērš aktā konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem un apņemas 
maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Darbu izpildes nokavējumu.  

3.2. Darbi uzskatāmi par nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši 
pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā celt pretenzijas 
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par Darbu pieņemšanas laikā nekonstatētiem defektiem, Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem 
vai kvalitātes prasībām. Ja Pasūtītājs ir cēlis pamatotas pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, 
Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par saviem līdzekļiem novērst defektus, kā arī segt visus 
zaudējumus, kas Pasūtītājam cēlušies Izpildītāja nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanas dēļ. 

4. Darbu kvalitāte un garantijas 
4.1. Izpildītājs garantē un nodrošina, ka Darbi atbilst attiecīgo priekšmetu kategorijas tehnisko 

parametru aprakstam, to ražotāju tehniskajai dokumentācijai un standartiem, šī Līguma 
noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka Darbiem ir divu gadu garantija un uzņemas pilnu materiālu atbildību pret 
Pasūtītāju šinī sakarā. 

4.3. Ja Līguma darbības laikā Puses nevar vienoties par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, proti, 
Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Darbu neatbilstību, tās 
pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus 
sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību norāda eksperta atzinums. 

5. Pušu atbildība 
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.2. Par Darbu izpildes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt 
līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 
Civillikuma 1716. pantā minētajiem 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības 
apmēra. 

5.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt 
Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas 
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par Civillikuma 1716. pantā minētajiem 10 
procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. 

5.4. Šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes, un 
Puses var prasīt kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.  

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) iestāšanās rezultātā 
pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne 
paredzēt, ne novērst.  

5.6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 
apakšuzņēmēju piesaiste organizējama Publisko iepirkumu likuma 62. panta kārtībā. 

6. Līguma termiņš un grozīšanas kārtība 
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 2022. gada 

29. decembrim. 
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to 

rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par brīdinājumu tiek 
uzskatīts rakstveidā vai elektroniski noformēts, parakstīts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.  

6.3. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 
piekto daļu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes bez līgumsoda 
piemērošanas, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir 
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piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas. 

7. Noslēguma jautājumi 
7.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 
7.2. Puses var veikt Līguma grozījumus un papildinājumus tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā 

paredzētajos gadījumos un apjomā, būtiski Līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 
61. panta trešās daļas 1. punkta izpratnē nav paredzēti. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi 
ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi un 
papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā 
minētie rekvizīti (tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, pasta adreses, bankas konts), 
tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, 
uzskatāms, ka saistības ir pilnībā izpildītas, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

7.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, 
strīdu izskata vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. 
Jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. 

7.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā, nosūtot 
uz Līgumā vai turpmākajos paziņojumos norādīto Puses adresi, nosūtot pa elektronisko pastu, pa 
pastu vai nododot personīgi. 

7.7. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 
pārņem to tiesības un pienākumus. 

7.8. Līgums sagatavots elektroniski uz 5 (piecām) lapām, no tām 3 (trīs) lapas satur līguma teksts, bet 
2 (divas) līguma pielikums “Tehniskā specifikācija”. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pasūtītājs: 
 

Izpildītājs: 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”  
PVN reģ. Nr. LV42403026217  
Jur.adrese Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601 
tālrunis: 22020206, 28603736 
e-pasts: koncertzale@rezekne.lv  
 
banka: Valsts Kase 
kods TRELLV22  
konts LV22TREL990774000300B 
 
 
_____________________________ 

Valdes locekle /Diāna Zirniņa / 

SIA “SGS Sistēmas” 
PVN reģ. Nr. LV40003472146 
Jur.adrese Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046 
Faktiskā adrese Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046 
tālrunis: 29474817 
e-pasts: normunds@sgssistemas.lv  
banka: AS SEB Banka 
kods: UNLALV2X 
konts: LV15UNLA0034114963100 
 
 
_________________________ 

Valdes loceklis  /Normunds Eilands/ 

mailto:koncertzale@rezekne.lv
mailto:normunds@sgssistemas.lv
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1.pielikums 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
 

Iekārta Skaits Pretendenta piedāvājums 
   Iekārtas paredzētas koncertzāles audio vadības sistēmas 

paplašināšanai un atjaunināšanai. 
Visas piedāvātās iekārtas darbojas koncertzāles esošajā digitālajā 
audio vadības tīklā un atbalsta savstarpēju darbību ar koncertzālē 
esošajiem digitālajiem audio ieeju/izeju blokiem nodrošinot kopēju 
sistēmas darbību izmantojot AES50 digitālo audio protokolu (audio 
signāla kvalitāte 96kHz, 24-bit). 

Digitālā skaņas 
pults ar 
transporta kasti 

1 gab. Midas HD96-24-CC-TP 
https://www.midasconsoles.com/product.html?modelCode=P0BHN 
 
Digitālā skaņu pults ar iebūvētu DSP procesoru, kas var uzraudzīt 
un vadīt visas funkcijas sistēmā, kā arī nodrošina tastatūras, video, 
peles savienojumu, lai uzraudzītu un apkalpotu visas savienotās 
sistēmas. 

    Pults vadības rokturi ir izkārtoti divās plaknēs, kur horizontālajā 
plaknē izvietota kanālu skaļuma regulēšanas vadība, bet uz virsmas, 
kura ir pavērsta pret operatoru novietots displejs. Vadības rokturu 
marķējums skaidri saprotams. Katrs pults kanāls aprīkots ar 
krāsainu LCD displeju. 

    Vadības virsma aprīkota ar augstas izšķirtspējas, dienas gaismā 
redzamu 21" krāsainu, skārienjūtīgu displeju. 

    Sistēma darbojas AES50 audio tīklā, nodrošinot ieeju un izeju 
konfigurēšanu "point to point" tīkla ietvaros. Miksēšanas kapacitāte 
144 ieejas kanālu un 120 izejas kanālu (96gb “AUX” izejas un 24gb 
matricas). Katrs miksēšanas ieejas kanāls aprīkots ar 4-joslu 
parametrisko ekvalaizeri, kompresoriem un "gate" dinamisko 
apstrādi. Katrs miksēšanas izejas kanāls aprīkots ar parametrisko 
ekvalaizeri un kompresoru. 

    Sistēma ir paplašināma ar ārējiem ieeju/izeju blokiem kuri darbojas 
AES50 audio tīklā. 

    Visas izejas "phase-coherent". 
    Uz vadības virsmas ir izvietotas astoņas, brīvi konfigurējamas, 

analogas audio ieejas ar augstvērtīgiem mikrofona 
priekšpastiprinātājiem un astoņas, brīvi konfigurējamas, anologas 
audio izejas, 2 AES3 digitālas ieejas un izejas. 

    MIDI in, out un throu pieslēgumvietas. 
    Virsmā ir integrētas četras AES50 pieslēguma vietas, un nodrošina 

audio kanālu divvirzienu transportēšanu izmantojot CAT 5E vai 
augstākas kategorijas kabeļu sistēmas, datu pārraide tiek 
nodrošināta līdz 100 metriem tiešā slēgumā. 

    Uz vadības virsmas ir 28 brīvi konfigurējami, motorizēti kanālu 
miksēšanas feideri. 

    Virsma nodrošina 24 "POPulation" grupu vai "custom layer" 
darbību un 24 VCA grupu darbību. 

    Digitālais audio protokols AES50. 
    Digitālā audio signāla kvalitāte 96kHz, 24-bit. 
    Sinhronizācija gan iekšēja gan ārēja no AES3 vai 75R word clock. 
    Iekārta ir aprīkota ar diviem paralēlas darbības barošanas blokiem. 

Arī viens barošanas bloks spēj nodrošināt pults darbību. 
    Iespēja pults virsmu aprīkot pēc vajadzības ar ADAT, DANTE un 

https://www.midasconsoles.com/product.html?modelCode=P0BHN
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MADI kartēm. 
    Virsmas platums 1028mm 
    Virsmas dziļums 719mm 
    Virsmas augstums 352mm 
    Virsmas svars 43.2kg 
    Komplektā ar putekļu aizsargpārvalku 
    Pults komplektā ietilpst transportkaste, drošai pults pārvietošanai un 

glabāšanai. 
    Transportkaste sastāv no 3 daļām, pamatkaste ar kabeļu nodalījumu, 

virsējais vāks ar transportriteņiem un priekšējais vāks. 
    Garantijas laiks 2 gadi 
    
DANTE tīkla 
modulis 

1 gab. 
  
   

Klark Teknik KT-DANTE64 
https://www.klarkteknik.com/klarkteknik/product?modelCode=P0B
1E 
 
DANTE tīkla modulis atbilstošs formātam CM1, savietojams ar 
piedāvāto digitālo skaņas pulti. 

  Modulis nodrošina līdz 64 audio kanālu konvertāciju un divvirziena 
transportu DANTE tīklā. 

  Modulis aprīkots ar divām RJ45 tipa kontaktligzdām, kuras 
nodrošina pieslēgumu DANTE pamata tīklam un drošības tīklam. 

  Garantijas laiks 2 gadi 
  
Digitālā 
protokola 
konvertors 

1 gab. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Klark Teknik DN9680 
https://www.klarkteknik.com/klarkteknik/product?modelCode=P0A
SA 
 
Digitālā protokola konvertors, kurš darbojas AES50 audio tīklā, 
nodrošinot SuperMAC protokola konvertāciju uz HyperMAC 
protokolu. 

  Konvertoram ir astoņas AES50 SuperMAC pieslēgumvietas ar 
EtherCon tipa RJ45 konektoriem. 

  
Konvertoram ir viena HyperMAC pieslēgumvieta ar EtherCon tipa 
RJ45 konektoru un vismaz viena HyperMAC pieslēgumvieta ar 
opticalCON DUO tipa konektoru. 

  Aprīkots ar tīkla kontroles prtu, RJ45 tipa konektoru. 
  Digitālā audio signāla kvalitāte 96kHz, 24-bit. 
  Sinhronizācija gan iekšēja gan ārēja no AES50 tīkla. 

  Iebūvēts webserveris, kurš nodrošina iekārtas uzstādijumu maiņu 
izmantojot ethernet tīklu. 

  Iebūvēts barošanas bloks, barošanas vada pieslēgums IEC tipa. 
  Bloka augstums 1U, bloka platums 19". 
  Garantijas laiks 2 gadi 
    

 
 

https://www.klarkteknik.com/klarkteknik/product?modelCode=P0B1E
https://www.klarkteknik.com/klarkteknik/product?modelCode=P0B1E
https://www.klarkteknik.com/klarkteknik/product?modelCode=P0ASA
https://www.klarkteknik.com/klarkteknik/product?modelCode=P0ASA
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