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Paskaidrojuma raksts 

Vispārējie dati 

Videonovērošanas sistēmas projekts izstrādāts, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp 

SIA „EKO 9” kā Izpildītāju un Ķeguma novada domi kā Pasūtītāju. 

 

Projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus: 

• LR Būvniecības likums; 

• MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

• LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas” ; 

• LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli"; 

• MK noteikumi Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības 

kārtība"; 

• Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti. 

 

Situācijas raksturojums 

Videonovērošanas kameru vēlamais izvietojuma saraksts Ķegumā, Tomē, Rembatē un 

Birzgalē ir sastādīts, iesaistoties Ķeguma novada domes atbildīgajiem darbiniekiem, kā rezultātā 

tika izvērtēti svarīgākie stratēģiskie punkti gan no satiksmes drošības, gan no sociālās kultūras un 

vispārējās sabiedriskās kārtības skatupunkta. 

Videonovērošanas kameru atrašanās vietas projektētas svarīgākajās pilsētas sabiedriskajās 

vietās, ēkās un to apkārtnē: skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, dienas centri, muzejs, tautas 

un kultūras nami, rekreācijas zonas, parki un pludmale visā garumā. 

Tehniskā projekta izstrādes ietvaros tika apsekoti visi kameru izvietojuma sarakstā minētie 

punkti, piedaloties Ķeguma novada domes darbiniekiem, lai atkārtoti un klātienē izvērtētu konkrētā 

punkta novērošanas nepieciešamību, kā arī izvērtētu signāla pārraides sakaru kvalitāti, barošanas 

un iekārtu uzstādīšanas iespējas. 

Ņemot vērā to, ka tehniskā projekta izstrāde ietver tikai pirmā, svarīgākā posma izstrādi ar 

nozīmīgākajiem novērošanas punktiem, tas nevar ietvert pilnīgi visus nākotnē uzstādāmo kameru 

un saistītās infrastruktūras punktus, tāpēc pastāv iespēja, ka tehniskajam projektam perspektīvā 

būs nepieciešami papildinājumi un korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc fakta. 
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Tehniskā projekta izstrādes mērķis 

Tehniskā projekta galvenais mērķis ir izveidot pamatu vienoti centralizētai videonovērošanas 

sistēmai Ķeguma pilsētā, kas būtu pārdomāta, efektīva, viegli un operatīvi lietojama, kā arī 

atbilstoša augstākajām mūsdienu tehnoloģiju prasībām. 

Sakaru infrastruktūra 

Videonovērošanas sistēmas sakaru kvalitātes nodrošināšanai tiks izmantotas Ķeguma 

novada domes īpašumā esošās būves un īpašumi, kuros tiks izmantoti esošie izvietotie sakaru tīkli 

un iekārtas, kā arī tiks projektēti jauni sakaru mezgli. 

Sakaru nodrošināšanai, kā starpposmu izmantojot privātīpašumu, visos gadījumos 

nepieciešams rakstisks saskaņošanas apliecinājums ar attiecīgā īpašuma īpašnieku. Tas attiecas 

arī uz videonovērošanas kameru uzstādīšanas punktiem pilsētā, kur vienīgās iespējamās vietas to 

stiprināšanai, ir privātīpašumā esošās ēkas un būves. 

Galvenie bezvadu signāla pārraides sakaru un starpposmu iecirkņi ir Ķeguma ūdenstornis, 

Tautas nams, Dienas centrs un domes ēka. 

Videonovērošanas sistēmas uzbūve 

Videonovērošanas sistēma projektēta, pilsētu aprīkojot ar augstas izšķirtspējas IP (ciparu) 

videonovērošanas kamerām, kuru tips (box, bullet, dome, PTZ), nakts redzamības rādītāji un 

izšķirtspēja jāpielāgo attiecīgā objekta novērošanas specifikai. Kameras tips, nakts redzamības 

rādītāji un izšķirtspēja tehniskajā projektā nav definēti, ņemot vērā to, ka vairāku gadu griezumā var 

mainīties gan situācija novērojamajā objektā, gan videonovērošanas aprīkojuma piedāvājums. 

Sistēmas centrāle – sakaru uztvērēji un galvenā servera iekārtas tiks ierīkotas Ķeguma 

pašvaldības policijas ēkā, Ķeguma prospektā 2. Komunikāciju izvietošanai paredzēt 19” 12U 

serveru skapi. Kabinetā pie sienas stiprinājuma paredzēts uzstādīt atbilstoša izmēra monitoru ērtai 

kameru pārlūkošanai tiešsaistē. 

Sistēmas pieslēgšana elektroapgādei 

Videonovērošanas sistēmas sakaru mezglu pieslēgšanu elektroapgādes tīklam paredzēts 

veikt saskaņojot ar atbildīgo iestādi un vadoties pēc tās norādījumiem. Katram sistēmas sakaru 

mezglam paredzēts atsevišķs drošinātājs. Katram sadales skapim privātīpašumā paredzēts uzstādīt 

atsevišķu elektroenerģijas skaitītāju. Drošinātāja un skaitītāja uzstādīšana, kā arī iekārtu 

pieslēgšana elektrībai jāveic speciālistam ar atbilstošas elektrodrošības grupas sertifikātu. 
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Pamatinformācija par sistēmu un tās drošību 

Svarīgi nodrošināt drošu datu apmaiņu starp iekārtām. Tīkla kameru video datiem jābūt 

šifrētiem, lai sistēmas uzstādītājs varētu garantēt, ka video netiks aizstāts, pārtverts vai izmainīts. 

Drošības elementi, kuri jau iestrādāti jaunākajās tīkla kamerās ir ūdenszīmes, IP adrešu filtrs, 

privātuma maskas, duālās plūsmas u.c.. Attālinātai piekļuvei videonovērošanas kamerām no 

viedierīcēm (planšetēm, viedtelefoniem) var paredzēt VPN (Virtual Private Network) izveidi, ko 

šobrīd savās ierīcēs (piemēram, Apple, Android) atbalsta jaunāko tehnoloģiju ražotāji. 

Katram sistēmas lietotājam (lietotāju grupai), jāizveido atsevišķs lietotāja vārds ar konkrētām 

tikai šai personai (personu grupai) noteiktām tiesībām. Paroli sastādīt no vismaz 8 rakstzīmēm, 

izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus, atļautos simbolus un pieturzīmes. Ražotāja noklusējuma 

paroli nav paredzēts izmantot ilgāk par sistēmas uzstādīšanas laiku. 

Videonovērošanas sistēmas izbūvi veikt, ievērojot aktuālos Latvijas būvnormatīvus, kā arī 

vadīties pēc vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem. Kabeļu infrastruktūras izbūvei paredzēt 

kabeļu mehāniskās aizsardzības pasākumus. Veikt kabeļu marķēšanu. Uzstādot iekārtas, izmantot 

tikai sertificētus un pārbaudītus montāžas materiālus, instrumentus un programmatūru. 

Kameru un citu iekārtu uzstādīšanas optimālais augstums ir orientējoši 4 – 5 metri, kas ir 

pietiekošs, lai tām nepiekļūtu bez palīglīdzekļiem (piemēram, kāpnēm), tajā pat laikā tiktu izpildīts 

novērošanas mērķis – fiksēta automašīnas numurzīme, atpazīstas cilvēka sejas aprises u.tml. Katra 

objekta kameras uzstādīšanas augstums un novērošanas mērķis ir norādīts atsevišķi rasējumu lapā 

pie vispārējās tehniskās informācijas. 

Sistēmas autonomai un netraucētai darbībai elektropadeves traucējumu gadījumā, sakaru 

mezglos paredzēts uzstādīt rezerves barošanas blokus (UPS). 

Sistēmas ieviešanas procesā paredzēt papildus izmaksas informatīvu un likumam atbilstošu 

ceļa zīmju iegādei un to uzstādīšanai pie iebrauktuvēm pilsētā. Papildus jāparedz arī ar sistēmas 

reģistrāciju Datu Valsts Inspekcijā izmaksas. 

Rakšanas darbi 

Atsevišķās vietās paredzēta kabeļu guldīšana zemē līdz stabiem. Tranšejā guldāma āra 

darbiem paredzēta gofrētā dubulto sienu caurule ar UV aizsardzību. Tranšeju nepieciešamo 

gabarītu noteikšanu un rakšanas darbus nodrošina Ķeguma novada dome vadoties pēc Būvvaldes 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi ir paredzami konkrētajās situācijās. 
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Kopsavilkums 

Videonovērošanas sistēmas tehniskajā projektā ietvertie galvenie elementi un to 

atspoguļojums: 

• Kopējais projektējamo kameru skaits: 57 gab. 

• Projektējamo grozāmo kameru (PTZ) skaits: 1 gab. 

• Jaunizveidoto novērošanas punktu skaits: 17 punkti 

• Projektējamo signāla antenu skaits: 18 gab. 

• Ierakstu servera telpas atrašanās vieta: Ķeguma prospekts 1 

• Centrālā sakaru mezgla atrašanās vieta: Ķeguma ūdenstornis 

• Projektējamo stabu skaits: 3 gab. 

• Rakšanas darbu veikšana: 5 punktos 

Piezīme: iekārtu un apjomu skaits nelielos apmēros var mainīties sistēmas izbūves procesa 

ietvaros. 

 

 

 

 

Projekta vadītājs: Edgars Kazulis                     

Sastādīja: ________________________ (paraksts, zīmogs) 
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