
Jautājums Atbilde 

1. Pretendentam par saviem līdzekļiem 

jānodrošina trauksmes pogu uzstādīšana 

Pasūtītāja objektos -  lūdzam specificēt pogas 

un noteikt skaitu (stacionārā, mobilā, katrā 

objektā pa vienam, ...)?  Tāpat vai ir 

jānodrošina tikai trauksmes pogu signālu 

pārraide uz Pretendenta operatīvās vadības 

centru vai arī jādublē citi un/vai visi drošības 

sistēmu signāli uz Pretendenta operatīvās 

vadības centru. 

1. Viena trauksmes poga jāuzstāda katrā no trim 

fiziskās apsardzes posteņiem. Poga var būt 

stacionāra, mobila, galvenais, lai to nospiežot var 

izsaukt operatīvo vienību. 

2. Pretendentam jānodrošina apsardzes 

darbinieki ar individuālo ekipējumu (roku 

dzelži, gāzes baloniņš, steks, lukturis), 

jānodrošina katra objekta apsardze ar 2 

(divām) dūmu evakuācijas maskām - lūdzam 

specificēt dūmu evakuācijas maskas. 

2. Evakuācijas maska nodrošina īstermiņa 

elpošanas aizsardzību pret dūmiem un bīstamiem 

izgarojumiem, piemērām CO, HCl, HCN. Ārkārtas 

situācijas gadījumā maskas īpaši nepieciešamas 

personālam, atbildīgajiem par personāla un/vai 

materiālo vērtību evakuāciju u.c specifiskiem 

uzdevumiem. 

3. Par operatīvo grupu reaģēšanu - vai runa ir 

tikai par 3 konkrētām adresēm/objektiem, 

kuros tiks nodrošināta fiziskā apsardze,  jebšu 

zem katra objekta var būt un būs vēl citi 

apakšobjekti?  

Tikai 3 konkrētajās adresēs, kurās tiks nodrošināta 

fiziskā apsardze. 

4. B. Prasības fiziskās apsardzes 

pakalpojumam. Punkts 10. 

Ko nozīmē šī prasība – kā tas tiks izmantots 

pakalpojuma sniegšanā: 

Autotransportā jābūt uzstādītam GPS 

navigatoram, kurā iespējas definēt ne mazāk 

kā 200 objekta adreses. 

Kāda funcionalitate tiek nodrošināta ar šo? 

Definējot 200 adreses navigātorā? 

4. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (IPGK) katru 

dienu ar transportu būs jāveic daudzu attālināto 

objektu apgaita. GPS nepieciešams, lai sākotnēji 

visus objektus varētu precīzi atrast, kā arī lai varētu 

kontrolēt, vai objektu apgaita ir veikta. Šo 

nepieciešamību var izprast, tikai iepazīstoties ar 

objektu izvietojumu.  

 

5. B. Prasības fiziskās apsardzes 

pakalpojumam. Punkts 8. 

Pretendentam par saviem līdzekļiem jāveic 

apgaitas kontroles sistēmas (Active Guard vai 

ekvivalentas) uzstādīšana un apkalpošana 

Pasūtītāja objektos, nodrošinot sistēmas 

nepārtrauktu un atbilstošu darbību.  

Vai sistēma SkyTrack der? 

5. Protams, der. Tādēļ jau ir minēts "..... vai 

ekvivalenta". Sistēmai jāspēj kontrolēt, kad un kā 

apsargs veic savus pienākumus, veicot patrulēšanu 

un vai viņš pārvietojas pa noteikto maršrutu. 

6. B. Prasības fiziskās apsardzes 

pakalpojumam. Punkts 8. 

Pretendentam par saviem līdzekļiem 

jānodrošina trauksmes pogu uzstādīšana 

Pasūtītāja objektos. Trauksmes gadījumā… 

Sistēma SkyTrack nodrošina šādu 

funkcionalitāti. Jeb tam jābūt atsevišķam 

risinājumam? 

 

6. Trauksmes pogas galvenais uzdevums ir nevis, 

kur tā atrodas un kā tā izskatās, bet, lai apsardzes 

postenis ārkārtas situācijas gadījumā, spētu 

nekavējoties izsaukt operatīvo grupu. 



7. Konkursa nolikuma 6.10. punkts nosaka, ka 

jāiesniedz „[...] rakstisks apliecinājums, ka 

fiziskās apsardzes nodrošināšanā iesaistāmais 

personāls atbilst izvirzītajām prasībām un ir 

spējīgs izpildīt noteiktās funkcijas, [...]”, bet 

Konkursa nolikuma 7.4. punktā pieminēti 

„Personāla kvalifikāciju apliecinošie 

sertifikāti”, kas tiešā veidā nav prasīti 

Konkursa nolikuma III sadaļā „Pretendenta 

atlases noteikumi un iesniedzamie 

dokumenti”. Vai minētās Konkursa nolikuma 

6.10. punkta prasības izpildei jāiesniedz 

apsardzes sertifikātu kopijas? 

7. Tiešā veidā prasība iesniegt apsardzes sertifikātu 

kopijas nav noteikta, taču līguma slēgšanā ar 

iepirkuma uzvarētāju tāda prasība būs. 

8. Precizējiet, lūdzu, kāds ir apsardzes 

darbinieku darba laiks objektos „Stigu iela 14, 

Rīga” un „Korneti”, Veclaicenes pag., 

Alūksnes nov.” ar režīmu 12 stundas (tikai 

ārpus darba laika). Lūdzam norādīt laiku no 

….līdz 

8. Maiņa sākas 08:00, kad uz darbu ierodas 1 

apsardzes darbinieks, 20:00 viņam pievienojas otrs 

apsargs, savukārt nākošajā rītā abi kopā nodod 

maiņu 08:00 nākošajam apsargam, kurš atkal strādā 

līdz 20:00, tad pievienojas otrs. Tādējādi sanāk, ka 

viens ir visu diennakti un t.sk. darba laikā, savukārt 

otrs ārpus darba laika vakarā. 

9. Konkursa nolikuma 1. pielikuma „Prasības 

pakalpojuma sniegšanai” B. sadaļas 2. punktā 

teikts, ka „Apsardzes pakalpojuma sniegšanai 

izmantojamajiem resursiem – speciālajiem 

līdzekļiem, šaujamieročiem, radiosakaru 

līdzekļiem jāatbilst Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām”, bet Konkursa 

nolikuma III sadaļā „Pretendenta atlases 

noteikumi un iesniedzamie dokumenti” nav 

prasības iesniegt šaujamieroču nēsāšanas 

atļauju kopijas. Vai apsardzes darbiniekiem 

jābūt bruņotiem ar šaujamieročiem? Kuros 

objektos? Un vai jāiesniedz šaujamieroču 

nēsāšanas atļauju kopijas? 

9. 1.pielikuma B daļas 7.punktā ir noteikts, ka 

trauksmes gadījumā [...] Pretendentam jāspēj 

nodrošināt ar šaujamieročiem un speciālajiem 

līdzekļiem bruņotas mobilās grupas (ekipāžas), ne 

mazāk kā viena darbinieka sastāvā [...], līdz ar to 

ikdienas darba režīmā nav prasība šaujamieročiem 

un arī to nēsāšanas atļauju kopijas iesniegt nav 

nepieciešams. 

 


