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2020.gada 9.jūnijā          Nr.136 

 

Par patapinājuma līgumu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai Ādažu 

vidusskolas sākumskolā 

 

Ādažu novada dome izskatīja SIA ”Baltijas Elektro Sabiedrība” (turpmāk – Uzņēmums) 

2020. gada 29. maija sadarbības piedāvājumu par Latvijā pirmās ķermeņa temperatūras 

mērīšanas digitālās ierīces (turpmāk – Ierīce) uzstādīšanu Ādažu vidusskolas sākumskolā un 

tās nodošanu bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot starp domi un Uzņēmumu patapinājuma 

līgumu uz 3 gadiem. Ierīces lietošanas laikā tās apkalpošanu un garantijas servisu bez 

atlīdzības nodrošinās Uzņēmums. Pēc līguma termiņa beigām Ierīce tiks nodota domes 

īpašumā bez atlīdzības.  

Ierīces kopējā vērtība ir EUR 17 200 bez PVN un tā sastāv no E-hibrīda termokameras LEF 

Thcam 5421 BA 13FA, kalibrēšanas ierīces LEF BB Thcam 5421 BA 13FA, procesora Core 

LEF PC Port Client Thcam Clt–1 un portatīvā  datora pamata konfigurācijai LEF SW WSC 

Clt.  

Uzņēmums, sadarbībā ar ilggadēju partneri, Itālijas uzņēmumu “LEF”, piedāvā Latvijā 

mūsdienīgus risinājumus un tehnoloģijas, pielāgojot tās šī brīža īpašām vajadzībām. Viens no 

šādiem risinājumu rīkiem ir ķermeņa temperatūras termogrāfiskā mērīšana. Iekārta identificē 

iespējamas saslimšanas simptomu – paaugstinātu ķermeņa temperatūru, ar precizitāti +/-0,1 

°C. Kamera atpazīst sejas kā siltuma avotus un izmēra to temperatūru, uzrādot vizuālu 

informāciju monitorā. Kameras darbība ir neuzkrītoša, mērījums tiek veikts ļoti ātri, gājēju 

plūsma netiek traucēta (cilvēkiem nav jāapstājas un jāstāv). Iekārta ir pilnībā nekaitīga, tā ir 

sertificēta atbilstoši Eiropas Savienības standartu prasībām. 

Iekārtas uzstādīšanas mērķis ir pasargāt bērnus sākumskolā no COVID 19 izplatības skolas 

telpās, veicot mācību procesam klātienē, ļaujot uzraudzīt galveno ieeju ēkā attālināti, uzrādīt 

skolēnu temperatūru, un brīdināt par situāciju, kas var izraisīt inficēšanos.  

Ņemot vērā iepriekšminēto Ādažu vidusskola ir izvērtējusi, ka Ierīce augstākminētajam  

mērķim ir izmēģināma testa režīmā, t.i. vasaras mēnešos, kad Ādažu vidusskolas sākumskolā 

notiks vasaras nometnes skolēniem.        

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma“ 3. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, kā arī Civillikuma 1947. pantu,  Ādažu novada 

dome 

                                                                 NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar  SIA „Baltijas Elektro Sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003172209, 

juridiskā adrese: Krustpils iela 38a, Rīga LV-1057) patapinājuma līgumu par Ierīces 

uzstādīšanu un lietošanu līdz 2020.gada 30.augustam. Pusēm vienojoties līgums var tikt 

pagarināts. 

2. Juridiskai un iepirkuma daļai 5 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 

patapinājuma līguma projektu.  



3. Domes izpilddirektoram noslēgt 2. punktā minēto līgumu.   

4. Ādažu vidusskolai līdz 2020. gada 15. augustam sniegt atzinumu par turpmāku Ierīces 

izmantošanas nepieciešamību skolā.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Ādažu vidusskolas direktors.    

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


