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1. Ievads 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" uzaicina Piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai 

kvalifikācijas sistēmā "Ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpojums" (turpmāk tekstā – 

"kvalifikācijas sistēma").  Kvalifikācijas atlases priekšmets ir vēja elektrostaciju parku izbūves 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nodrošināšana atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu", "Enerģētikas drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās 

energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma" un 2015.gada 13.janvāra MK noteikumu Nr.18 

"Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 

prasībām, nodrošinot: 

• ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes un ziņojuma sagatavošanu atbilstoši Vides 

pārraudzības valsts biroja sagatavotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai; 

• ietekmes uz vidi novērtējuma programmā noteikto atbilstošas izglītības sertificētu ekspertu 

un speciālistu piesaisti; 

• sabiedrības informēšanu (t.sk. organizējot un vadot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

sabiedrisko apspriešanu). 

Akciju sabiedrības "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmas "Ietekmes uz vidi novērtējuma 

pakalpojums" mērķis ir atlasīt un uzturēt kvalificētu piegādātāju sarakstu, kas nodrošinātu 

Latvenergo koncernā ietilpstošām kapitālsabiedrībām iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar 

atbilstošām garantijām saņemt nepieciešamos pakalpojumus no kvalificētiem piegādātājiem, un 

kura dalībnieki tiks uzaicināti piedalīties sarunu procedūrās par pakalpojumu sniegšanu 

Latvenergo koncernā ietilpstošo kapitālsabiedrību rīkotajās iepirkuma procedūrās. 

Piedalīšanās atlases procedūrā kvalifikācijas sistēmas izveidei notiek uz vienlīdzīgiem 

noteikumiem komercsabiedrībām vai piegādātāju apvienībām, kas izveidotas saskaņā ar 

Komerclikumu un, kas dibinātas saskaņā ar to izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem, neatkarīgi 

no viņu valstiskās piederības, kuras vēlas sniegt šajā nolikumā norādītos pakalpojumus. 

 

2. Pasūtītājs 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

Vienotais Reģ. Nr. 40003032949 

PVN maksātāja Nr. LV40003032949 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Kredītiestāde: AS "SEB banka", kods UNLALV2X 

konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

 

3. Kvalifikācijas sistēmas uzturētājs 

Akciju sabiedrība "Latvenergo"  

 

4. Kontaktpersonas 

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas kvalifikācijas sistēmas vadītājs Sandra 

Veldre, tālr.: 67728036; e-pasts: sandra.veldre@latvenergo.lv. 

 

5. Informācijas un kvalifikācijas sistēmas nolikuma saņemšana 

5.1. Organizatoriska rakstura informāciju iespējams saņemt pie nolikuma 4. punktā norādītās 

kontaktpersonas. 

5.2. Kvalifikācijas sistēmas nolikums ir publiski pieejams AS "Latvenergo" tīmekļa vietnē 

www.latvenergo.lv sadaļā "Kvalifikācijas sistēmas". 

 

6. Kvalifikācijas sistēmā ietvertie pakalpojumi (grupas)1: 

6.1. Vēja elektrostaciju parku izbūves ietekmes uz vidi novērtējums. 

 
1 Šajā punktā minētie pakalpojumi atbilst šādām EK Kopējās publiskās iepirkuma vārdnīcas (CPV) kodu grupām: 

71313440-1  

http://www.latvenergo.lv/
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7. Piegādātāju kvalifikācijas prasības 

7.1. Piegādātājs netiek kvalificēts, ja izpildās vismaz 1 (viens) no obligātajiem izslēgšanas 

nosacījumiem: 

7.1.1. Piegādātājs vai persona, kura ir Piegādātāja valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai 

došana, tirgošanās ar ietekmi, 

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, 

ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, 

terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

- cilvēku tirdzniecība, 

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 

kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

7.1.2. Piegādātājs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts 

par vainīgu un sodīts  par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

-  vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī. Izslēgšanas 

nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi, 

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. Izslēgšanas 

nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais 

lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 

7.1.3. Piegādātājs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai 

samazinājusi naudas sodu. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 
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7.1.4. Ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība 

vai Piegādātājs tiek likvidēts. Ja maksātnespējas procesā, tiek piemērota sanācija vai 

izlīgums (mierizlīgums), izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā 

iepirkuma līguma priekšmetu, var lemt par izslēgšanas nosacījuma nepiemērošanu; 

7.1.5.  Ir konstatēts, ka Piegādātājam dienā, kad pieņemts lēmums par iekļaušanu kvalificēto 

piegādātāju reģistrā, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts 

piecdesmit) EUR;  

7.1.6. Ir konstatēts, ka attiecībā uz Piegādātāju, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma 

guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Piegādātāju, darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, 

tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu, ja Piegādātājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas (tai skaitā sankcijas attiecībā uz proliferācijas finansēšanu), kuras ietekmē 

līguma izpildi. 

7.2.   Piegādātāju atzīst par neatbilstošu:  

7.2.1. ja Piegādātājs nav pildījis noslēgtu līgumu un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis līgumā 

paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. Nosacījums ir spēkā 12 

(divpadsmit) mēnešus no līguma vienpusējas izbeigšanas brīža; 

7.2.2. ja Piegādātājs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt 

tā godīgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Nosacījums 

ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās 

brīža. Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Piegādātāju 

izslēgšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 

"Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem" (saskaņā ar pielikumu Nr.2). 

7.3. Kvalificēto piegādātāju sarakstā tiek iekļauti tie Piegādātāji, kuri atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

7.3.1. Piegādātājs ir reģistrēts kā komersants Latvijas vai valsts, kurā tas reģistrēts, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

7.3.2. Piegādātājs atbilst šādiem nosacījumiem: 

7.3.2.1. pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikti vismaz 3 (trīs) ietekmes uz vidi 

novērtējuma projekti, par kuriem saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja 

atzinums. un/vai, 

7.3.2.2. Piegādātāja rīcībā ir vismaz 1 (viens) ietekmes uz vidi novērtējuma 

projektu vadītājs ar bakalaura grādu dabas zinātnes vai inženierzinātnes izglītības 

jomās (piem., bioloģija, ķīmija, vides zinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija vai tām 

pielīdzināma joma) un pieredzi vismaz 3 (trīs) ietekmes uz vidi novērtējumu projektu 

vadīšanā, par kuriem saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums. 

 

8. Pieteikuma noformējums un saturs 

8.1. Piegādātājs sagatavo un iesniedz pieteikumu saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī 

ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

8.2. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā 

(LEIS), ievērojot šādas Piegādātāja izvēles iespējas: 

8.2.1. izmantojot AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvātos rīkus, 

aizpildot minētajā sistēmā sagatavotās formas; 
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8.2.2. pievienojamos dokumentus sagatavojot ārpus AS "Latvenergo" Elektroniskās 

iepirkumu sistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajos laukos sagatavotos 

pdf, word, excel, edoc dokumentus. 

8.3. Pieteikumu paraksta (apstiprina) Piegādātāju pārstāvēt tiesīgā persona, nepieciešamības 

gadījumā pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 

8.4. Piegādātājs, iesniedzot pieteikumu AS "Latvenergo" Elektronisko iepirkumu sistēmā, 

apliecina atbilstību 7.1.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 

8.5. Piegādātāja kvalifikācijas atbilstības novērtēšanai, Piegādātājam jāiesniedz sekojoši 

dokumenti: 

8.5.1. Pieteikums, atbilstoši AS "Latvenergo" Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajai 

informācijai; 

8.5.2. Ja Piegādātājs ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, apliecināta 

reģistrācijas dokumenta kopija, ko izdevusi Piegādātāja reģistrācijas valsts 

kompetenta iestāde; 

8.5.3. Ja Piegādātājs ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas,  kompetentas 

institūcijas izziņa, kas izdota ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas un sastādīta saskaņā ar Piegādātāja reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem, ka Piegādātājam nav pasludināts maksātnespējas process un 

tas neatrodas likvidācijas stadijā; 

8.5.4. Ja Piegādātājs ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, izziņa, kas 

izdota ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas un 

sastādīta saskaņā ar Piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, ka 

Piegādātājam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts 

piecdesmit) euro; 

8.5.5. Informācija par Piegādātāja pieredzi pakalpojumu veikšanā, norādot īstenotos 

līgumus, atbilstoši nolikuma 7.3.2.1.punktā noteiktajam; 

8.5.6. Informācija par Piegādātāja personāla kvalifikāciju, pievienojot attiecīgo dokumentu 

kopijas (profesionālās izglītības līmeni apliecinoša dokumenta kopija, CV 

(neiekļaujot sensitīva rakstura datus (piem., foto, tautību, vecumu un tml.)) vai 

pieredzes saraksts ar īstenotajiem ietekmes uz vidi novērtējumiem, par kuriem 

saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums, citi dokumenti pēc 

Piegādātāja ieskatiem), atbilstoši nolikuma 7.3.2.2.punktā noteiktajam; 

8.6. Piegādātājam pēc pieprasījuma jāuzrāda iesniegto kopiju oriģināli vai jāiesniedz papildus 

dokumenti tā kvalifikācijas novērtēšanai. 

8.7.  Ārvalstu Piegādātāji ir tiesīgi iesniegt no 8. punktā noteiktajiem dokumentiem atšķirīgus 

dokumentus, ja tie apliecina 8. punktā prasīto informāciju un tos izsniegušas attiecīgas 

ārvalstu institūcijas, iestādes vai personas, kas saskaņā ar Piegādātāja reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem ir tiesīgas to darīt.  

8.8. Ārvalstu Piegādātāja personāla kvalifikācijai jāatbilst šā nolikuma prasībām un ārvalstu 

personāla kvalifikācijas atbilstība jāapliecina iesniedzot likumā "Par reglamentētajām 

profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktās kompetences apliecības.  

9.  Pieteikumu iesniegšanas kārtība 

9.1.  Pieteikumi jāiesniedz AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā - 

https://eis2.latvenergo.lv/users/internal_sign_in.   

9.2.  Pieteikumu iesniegšanai netiek noteikts konkrēts termiņš, un tos var iesniegt visā 

kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. 

10.  Pieteikumu izskatīšana 

10.1.  Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti kvalifikācijas novērtēšanas komisijas sēdē bez 

Piegādātāju pārstāvju piedalīšanās. Kvalifikācijas komisijas sēdes notiek bez Piegādātāja 

pārstāvju dalības. 

https://eis2.latvenergo.lv/users/internal_sign_in
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10.2. Piegādātājs var tikt iekļauts kvalificēto piegādātāju sarakstā, ja tā kvalifikācija atbilst 

visām nolikuma 7. punktā norādītajām kvalifikācijas prasībām. 

10.3. Lēmums par Pieteikuma iesniedzēja atbilstību kvalifikācijas sistēmai tiks pieņemts 1 

(viena) mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.  

10.4. Gadījumā, ja komisija konstatē, ka Piegādātājs nav iesniedzis visus nolikuma 8. punktā 

prasītos dokumentus vai arī to saturs neatbilst nolikuma prasībām, komisija aptur 

pieteikuma izskatīšanu līdz papildu dokumentu saņemšanai. Piegādātājs, pēc papildu 

dokumentu pievienošanas, pieteikumu var iesniegt atkārtotai izskatīšanai. 

10.5. Par atbilstību kvalifikācijas prasībām vai pieteikuma noraidīšanu pieteikuma iesniedzēji 

tiek informēti AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Noraidīšanas iemesli 

tiek izskaidroti, pamatojoties uz kvalifikācijas sistēmā noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām. 

10.6. Piegādātājs, kurš var tikt iekļauts kvalificēto piegādātāju sarakstā, un Pasūtītājs slēdz 

Vienošanos, atbilstoši pielikumā Nr.3 pievienotajam vispārīgās vienošanās projektam. 

10.7. Piegādātājs tiks iekļauts kvalificēto piegādātāju sarakstā pēc vispārīgās vienošanās 

noslēgšanas. 

11. Piegādātāju izslēgšana no kvalifikācijas sistēmas 

11.1. Kvalifikācijas sistēmas komisija jebkurā brīdī var izslēgt Piegādātāju no kvalificēto 

piegādātāju saraksta, ja: 

11.1.1. tiek konstatēts, ka Piegādātāja kvalifikācija neatbilst kādai no nolikuma 7. punktā 

norādītajām kvalifikācijas prasībām; 

11.1.2. Piegādātājs nav ievērojis noslēgtās vispārīgās vienošanās nosacījumus. 

11.2. Par nodomu izslēgt Piegādātāju no kvalificēto piegādātāju saraksta kvalifikācijas 

sistēmas uzturētājs rakstveidā, norādot iemeslus, informē Piegādātāju vismaz 10 

(desmit) dienas pirms datuma, ar kuru to paredzēts izslēgt no kvalificēto piegādātāju 

saraksta.   

 

12. Fizisko personu datu apstrāde 

12.1. Nolikuma 2.punktā norādītais Pasūtītājs ir kvalificēto piegādātāju saraksta atlases un 

uzturēšanas ietvaros no Piegādātāja saņemto fizisko personu datu Pārzinis. 

12.2. Personas datu apstrādes mērķis: Pasūtītājs veic Piegādātāja pieteikumā norādīto fizisko 

personu datu apstrādi, lai atlasītu un uzturētu kvalificēto piegādātāju sarakstu, izvērtējot 

Piegādātāju un tā personāla profesionālo atbilstību kvalifikācijas sistēmas nolikuma un 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz Pasūtītāja un 

trešo personu (piegādātāju) leģitīmo interešu ievērošanu, kas izriet no normatīvajos aktos 

noteiktajām abu pušu tiesībām. 

12.3. Piegādātājs, kā pieteikuma sagatavošanas ietvaros pieteikumā iekļauto personu (tostarp 

personāla, apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu 

pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata 

nodrošināšanu saistībā ar Piegādātāja dalību kvalifikācijas sistēmā. 

12.4. Piegādātājs ir atbildīgs par pieteikumā norādīto personas datu precizitāti (aktualitāti) un 

savlaicīgi informē Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja pieteikumā norādītajos personas 

datos atbilstoši Nolikuma 12.5.punkta noteikumiem. 

12.5. Informācija par pieteikumā norādīto personas datu apstrādi pieteikumu vērtēšanas un 

kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas ietvaros: 

12.5.1. Pieteikumā norādīto personas datu apstrādes apakšmērķi: 

- Piegādātāja pieteikumam pievienotajos personāla kvalifikācijas dokumentos 

norādīto fizisko personu datu apstrādes mērķis – Piegādātāja personāla 

kvalifikācijas izvērtēšana atbilstoši kvalifikācijas sistēmas nolikuma un 

normatīvo aktu prasībām; 
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- Piegādātāja pieteikumā norādīto Piegādātāja pilnvaroto personu datu apstrādes 

mērķis – izvērtēt iesniegtā pieteikuma tiesiskumu; 

- Piegādātāja pieteikumā norādīto Piegādātāja kontaktpersonu datu apstrādes 

mērķis – nodrošināt informācijas apriti; 

- Pieteikumā norādīto apakšuzņēmēju un iepriekšējo Piegādātāja pasūtītāju 

kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – pārliecināties par Piegādātāja atbilstību 

Kvalifikācijas nolikuma prasībām. 

12.5.2. Personas datu apstrādes ilgums: Pasūtītājs apstrādā Piegādātāja pieteikumā norādītus 

fizisko personu datus tik ilgi, cik Piegādātājs ir iekļauts kvalificēto piegādātāju 

sarakstā. Pēc Piegādātāja izslēgšanas no kvalificēto piegādātāju saraksta Pasūtītājs 

glabā Piegādātāja iesniegto pieteikumu, tostarp tajā iekļautos fizisko personu datus 

atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam 

iepirkumu procedūras dokumentu glabāšanas termiņam.  

12.6. Informācija par izraudzītā Piegādātāja, kuram piešķirtas pakalpojumu līguma slēgšanas 

tiesības, pieteikumā norādīto personu datu apstrādi pakalpojumu līguma izpildes ietvaros: 

12.6.1. Pieteikumā norādīto personas datu apstrādes apakšmērķi: Pasūtītājs apstrādā 

izraudzītā Piegādātāja pieteikumā norādītus personāla personu datus ar mērķi: 

- Nodrošināt starp Piegādātāju un Pasūtītāju noslēgtā pakalpojumu līguma un 

kvalifikācijas sistēmas nolikuma nosacījumu izpildi;  

- Pārbaudīt izraudzītā Piegādātāja personāla atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas 

noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, Pārziņa iekšējos 

normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā; 

- Nodrošināt izraudzītā Piegādātāja personāla identificēšanu un pielaišanu darbu 

izpildei Pārziņa objektos, ievērojot Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos 

noteiktās prasības un procedūras (AS "Latvenergo" Caurlaižu režīma ievērošana, 

Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu nodrošināšana, līguma 

darbiem noteiktās zonas izmantošana, līguma izpildei nepieciešamās 

dokumentācijas nodrošināšana, drošības Pasūtītāja objektos nodrošināšana). 

12.6.2 Personas datu apstrādes ilgums: gadījumā, kad Piegādātājam ir piešķirtas 

pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, attiecīgā Piegādātāja iesniegtais pieteikums 

(tostarp tajā norādītie personas dati) tiek glabāts kopā ar iepirkuma līgumu visā 

līguma darbības laikā, ieskaitot līgumā noteikto garantijas termiņu, ka līguma 

uzglabāšanas laikā pēc līguma nosacījumu pilnīgas izpildes, kas nepārsniedz Arhīvu 

likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu.  

12.7. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi personas datu aizsardzības nodrošināšanai: 

12.7.1. Pasūtītājs ir ieviesis tehniskās un organizatoriskās prasības saskaņā ar personas datu 

aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā nodrošinot, ka 

kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas ietvaros Piegādātāja pieteikumā norādītajiem 

fizisko personu datiem piekļūst tikai: 

- Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki savu amata pienākumu ietvaros, apstrādājot 

pieteikumā norādītos fizisko personu datus tikai 12.2.punktā noteiktā mērķa 

sasniegšanai; 

- Pasūtītāja apakšuzņēmēji, kuri nodrošina Pasūtītājam pakalpojumus, kas 

nepieciešami Pasūtītājam Nolikuma 12.2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.  

12.7.2. Pasūtītājs nenodod Piegādātāja pieteikumā norādītos fizisko personu datus citām šajā 

punktā neminētām trešajām personām bez iepriekšējās saskaņošanās ar Piegādātāju, 

izņemot, ja šādu datu nodošanu paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie 

akti.  

12.7.3. Pēc attiecīgā nolikumā noteiktā pieteikumu glabāšanas termiņa iestāšanās, visi 

iepirkuma procedūras dokumentu oriģināli un to kopijas tiek neatgriezeniski dzēsti 

saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātājam organizatoriskajām un tehniskajām procedūrām. 



 

9 
 

13. Citi noteikumi 

13.1. Ja nepieciešams, kvalifikācijas sistēmas komisija var papildināt vai mainīt kvalifikācijas 

sistēmas nolikumu. Kvalifikācijas sistēmas nolikuma aktuālā versija pieejama AS 

"Latvenergo" tīmekļa vietnē www.latvenergo.lv. 

13.2. Piegādātāji tiek iekļauti kvalificēto piegādātāju sarakstā uz termiņu - 1 (viens) gads no 

lēmuma par Piegādātāja iekļaušanu kvalificēto piegādātāju sarakstā pieņemšanas dienas 

un vispārīgās vienošanās noslēgšanas. 

13.3. Piegādātājs netiek iekļauts kvalificēto piegādātāju sarakstā, ja izpildās vismaz 1 (viens) 

no sekojošiem nosacījumiem: 

13.3.1. Piegādātājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis prasīto informāciju; 

13.3.2. netiek noslēgta vienošanās (Pielikums Nr.3) starp Piegādātāju un Pasūtītāju. 

13.4. Beidzoties 13.2. apakšpunktā norādītajam termiņam, Piegādātājs savlaicīgi (1 (vienu) 

mēnesi pirms termiņa beigām) iesniedz jaunu pieteikumu, bet kvalifikācijas novērtēšanas 

komisija veic viņa kvalifikācijas atbilstības izvērtēšanu, un lemj par termiņa pagarināšanu 

vai Piegādātāja izslēgšanu no kvalificēto piegādātāju saraksta. Ja jauns pieteikums 

kvalifikācijas turpināšanai savlaicīgi netiks iesniegts, Piegādātājs pēc norādītā 

kvalifikācijas termiņa no kvalificēto piegādātāju saraksta tiks izslēgts. 

13.5. Līgumu un citu dokumentu aprites ātruma veicināšanai, Piegādātāji, kuri tiks iekļauti 

kvalificēto piegādātāju sarakstā, aicināti nodrošināt iespēju parakstīt dokumentus ar drošu 

elektronisko parakstu. 

13.6. Piegādātājam, kurš ir iekļauts kvalificēto piegādātāju sarakstā, ir pienākums informēt 

kvalifikācijas sistēmas komisiju par izmaiņām Piegādātāja uzņēmumā, kuru rezultātā 

nevar tikt izpildītas kvalifikācijas sistēmas nolikumā noteiktās Piegādātāju kvalifikācijas 

prasības. 

13.7. Piegādātāji tiek aicināti savlaicīgi sniegt informāciju par izmaiņām (un veikt izmaiņas 

LEIS), kas Piegādātāja kvalifikācijas termiņa laikā notikušas komercsabiedrībā). 

Iesniedzot jaunu informāciju, Piegādātājs apstiprina spēkā esošās informācijas pareizību 

un spēkā esamību. 

13.8. Piegādātājs, kurš ir iekļauts kvalificēto piegādātāju sarakstā, piedāvājuma neiesniegšanas 

gadījumā, apņemas sniegt argumentētu pamatojumu par nepiedalīšanās iepirkuma 

procedūrā iemesliem. 

 

 

Pielikumā: 

1. Informācija par Piegādātāju 

2. Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Piegādātāju izslēgšana 

3. Vispārīgās vienošanās projekts  

http://www.latvenergo.lv/
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Pielikums Nr. 1 

 

Informācija par Piegādātāju  

(Piegādātājs informāciju sniedz LEIS, aizpildot sistēmā sagatavotās formas)  

 

1. Iesniedzot pieteikumu AS "Latvenergo" elektroniskajā iepirkumu sistēmā, Piegādātājs piesaka 

savu dalību AS "Latvenergo" uzturētajā kvalifikācijas sistēmā "Ietekmes uz vidi novērtējums". 

2. Iesniedzot pieteikumu AS" Latvenergo" elektroniskajā iepirkumu sistēmā, Piegādātājs 

apliecina, ka: 

2.1. mēs vai persona, kura ir mūsu valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar 

tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu vai tai nav piemērots piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no sekojošiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar 

ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, 

ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma 

draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

2.2. mums nav konstatēti Pieteikumu iesniegšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā Piegādātājs 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nodokļu parādi (tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro; 

2.3. nav pasludināts mūsu maksātnespējas process, apturēta mūsu saimnieciskā darbība vai 

mēs tiekam likvidēti; 

2.4. mēs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas 

sodu;  

2.5. mēs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, neesam atzīti par 

vainīgu un sodīti par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, 

kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

2.6. Attiecībā uz mums, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 

mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes 

locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Piegādātājs ir 
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personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (tai skaitā sankcijas attiecībā uz 

proliferācijas finansēšanu), kuras ietekmē noteiktā līguma izpildi; 

2.7. piekrītam kvalifikācijas sistēmas nolikuma noteikumiem, atzīstam tos par sev saistošiem 

un piekrītam tos izpildīt;  

2.8. pēc lēmuma par atbilstību pieņemšanu, piekrītam slēgt vienošanos saskaņā ar pielikumu 

Nr.3. Atkāpšanās no Vienošanās projekta (Vienošanās neiekļaujot projektā paredzētos 

noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) nav pieļaujama/netiks akceptēta no 

Piegādātāja puses; 

2.9. piekrītam kvalifikācijas sistēmas komisijas vai oficiālas kompetentas iestādes pārbaudei, 

lai konstatētu un novērtētu darbu veikšanas iespējas un kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumus mūsu uzņēmumā; 

2.10. pieteikumā norādītais pakalpojumu veikšanā iesaistāmais personāls ir  Piegādātāja 

darba ņēmēji; 

2.11. pievienotie dokumenti, kas veido pieteikumu, un visas pieteikumā sniegtās ziņas ir 

patiesas. 

 

3. Piegādātājs apņemas nekavējoties informēt kvalifikācijas sistēmas komisiju par izmaiņām, 

kuru rezultātā komercsabiedrība vairs neatbilst kvalifikācijas sistēmas nolikumā noteiktajām 

piegādātāju kvalifikācijas prasībām, un apzinās, ka nepatiesas informācijas sniegšanas 

gadījumā var tikt izslēgts no kvalifikācijas sistēmas, zaudējot tiesības tikt kvalificētam trīs 

gadus pēc šāda fakta konstatēšanas. 

 

4. Piegādātājs sniedz sekojošu informāciju: 

Uzņēmuma nosaukums 

Uzņēmuma Reģistrācijas Nr. 

Uzņēmuma juridiskā adrese 

Uzņēmuma biroja adrese 

Uzņēmuma tālr. Nr. 

Uzņēmuma e-pasts  

Uzņēmuma vadītājs: 

Kontaktpersona darbam ar AS "Latvenergo" Elektronisko iepirkumu sistēmu 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) 

Kontaktpersonas tālr. Nr. 

Kontaktpersonas e-pasts 

Apstiprinātāja E-pasts  

5. Piegādātājs, iesniedzot pieteikumu AS "Latvenergo" Elektronisko iepirkumu sistēmā, uzņemas 

pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām.  

6. Iesniedzot pieteikumu AS "Latvenergo" Elektronisko iepirkumu sistēmā, Piegādātājs 

apliecina, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.
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Pielikums Nr.2 

 
Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Piegādātāju izslēgšana, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 "Noteikumi par profesionālās 

darbības pārkāpumiem" 

 

1. tabula 

Noziedzīgs nodarījums Atbilstošais Krimināllikuma pants 

Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana 102. pants  

Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai 105. pants  

Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu 106. pants  

Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse 211. pants  

Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana 217. pants  

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana 217.1 pants 

2. tabula 

Pārkāpums Atbilstošais tiesiskais regulējums 

Epidemioloģiskās drošības prasību 

pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants 

Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likuma 50. panta pirmā daļa 

Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu 

dienests ir apturējis nodokļu maksātāja 

saimniecisko darbību 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants 

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants 

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants 

Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez 

speciālās atļaujas (licences), izziņas vai 

atļaujas un komercdarbības veikšana, 

pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā 

vai atļaujā minētos nosacījumus 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants  

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma 

pārsniegšana precēs 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants 

Viltotu preču pārdošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants  

Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un 

dizainparauga nelikumīga izmantošana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pants 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites 

noteikumu pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.1 pants 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta pirmā 

vai otrā daļa 

Muitas režīmu izpildes noteikumu 

pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pants 

Muitas likuma 29. panta pirmā, otrā, devītā, vienpadsmitā, 

divpadsmitā vai piecpadsmitā daļa 

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/289088#p102
https://likumi.lv/ta/id/289088#p105
https://likumi.lv/ta/id/289088#p106
https://likumi.lv/ta/id/289088#p211
https://likumi.lv/ta/id/289088#p217
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p42
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums#p37.5
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums#p50
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p156.7
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p138
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p159.10
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p137
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.2
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.10
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.14
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.17
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p179.1
https://likumi.lv/ta/id/87479-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/87479-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums#p20
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p201.10
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums#p29
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Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta trešā, 

ceturtā vai piektā daļa 

Kontrabanda Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 pants 

Muitas likuma 29. panta trīspadsmitā daļa 

Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu 

iesniegšana muitas iestādei 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.13 pants 

Muitas likuma 29. panta trešā daļa 

  

https://likumi.lv/ta/id/87479-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/87479-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums#p20
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p201.12
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums#p29
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p201.13
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums#p29
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Pielikums Nr.3 

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (forma) 

pie Kvalifikācijas sistēmas "Ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpojums"  

 
Rīgā, 20___.gada ___._______________ {!datums ir jādzēš, ja Vienošanās tiks parakstīta ar drošu 

elektronisko parakstu!} 

AS "Latvenergo" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 
un [ierakstīt uzņ. formu] [ierakstīt nosaukumu] 

(turpmāk – Piegādātājs) 

Reģ.Nr.: 40003032949 

PVN maks.Nr.: LV40003032949 

 Reģ. Nr.: [ierakstīt reģistrācijas numuru] 

PVN  maks.Nr.: [ierakstīt PVN maksātāja 

numuru vai norādīt "nav"] 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-

1230 

 Adrese: [ierakstīt PVN maksātāja numuru 

vai norādīt "nav"] 

Kredītiestāde: AS "SEB banka"  Kredītiestāde: [ierakstīt kredītiestādes 

nosaukumu] 

SWIFT kods: UNLALV2X  SWIFT kods: [ierakstīt kredītiestādes 

SWIFT kodu] 

Konta numurs: LV24UNLA0001000221208  Konta numurs: [ierakstīt kredītiestādes 

konta numuru] 

kuru pārstāv ____, kas rīkojas saskaņā ar 

_______; 

 kuru pārstāv tās [ierakstīt pārstāvi vai 

pārstāvjus], kas rīkojas saskaņā ar 

[izvēlēties vai ierakstīt pārstāvības pamatu]; 

 

 
visi kopā "Līdzēji",  pamatojoties uz: 

- Piegādātāja iesniegto pieteikumu,  

- Kvalifikācijas sistēmas "Ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpojums" nolikuma ___.punktu,  

- 20___.gada ____._______ AS "Latvenergo" kvalifikācijas komisijas lēmumu (prot. Nr.__, __.p.),  

noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka saņems uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus iepirkumu 

procedūrās Kvalifikācijas sistēmas ietvaros. 

2. Piegādātājs apņemas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no izmaiņu brīža: 

2.1.  informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja uzņēmumā (piemēram, par personāla izmaiņām, 

kvalifikācijas atbilstību pamatojošu dokumentu izmaiņām), kuras var ietekmēt vai ietekmē 

Kvalifikācijas sistēmas nolikumā noteiktās Piegādātāju kvalifikācijas prasības; 

2.2.  sniegt (t.sk., aktualizēt vai atjaunot datus Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēmā (LEIS)) 

informāciju par izmaiņām, kas Piegādātāja kvalifikācijas termiņa laikā notikušas 

komercsabiedrībā (piemēram, mainījies kvalifikācijā norādītā personāla sastāvs vai tā 

kvalifikācija, mainījies kvalifikācijas atbilstību pamatojoša dokumenta derīguma termiņš, 

u.tml.). Iesniedzot jaunu informāciju, Piegādātājs apstiprina iesniegtās informācijas pareizību 

un spēkā esamību; 

2.3. informēt Pasūtītāju par izmaiņām paraksttiesīgo personu vai patieso labuma guvēju sastāvā. 

3. Piegādātājs apņemas ar Pasūtītāju noslēgto līgumsaistību izpildē piesaistīt Piegādātāja personālu, 

kas ir norādīts kvalifikācijas pieteikumā un par kuru sniegta visa nepieciešamā informācija un 

apstiprināta tā atbilstība kvalifikācijas nolikuma prasībām. Piegādātāja personāla izmaiņu gadījumā, 

informācija tiek aktualizēta atbilstoši  Vienošanās 2.1.punktā noteiktajai kārtībai. 

4. Piegādātājs apņemas piedāvājuma iepirkuma procedūrā neiesniegšanas gadījumā, sniegt 

argumentētu pamatojumu par nepiedalīšanās iemesliem. 

5. Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka: 
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5.1. gadījumā, ja tas laikus LEIS nav aktualizējis informāciju par kvalifikācijas atbilstību 

pamatojošu dokumentu, kuram ir beidzies to derīguma termiņš, Piegādātāja kvalifikācija tiek 

apturēta uz laiku, līdz LEIS tiek apstiprināta atjaunotā informācija par dokumentu; 

5.2. nodokļu parādu neesamību Pasūtītājs pārbauda un ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā; 

5.3. gadījumā, ja Piegādātājs ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir piemērots 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu, dokumentu 

viltošanu vai viltotu dokumentu izmantošanu, Piegādātājs tiek izslēgts no kvalificēto 

piegādātāju saraksta. 

6. Pasūtītājs apņemas: 

6.1. uzturēt Piegādātāja datus un nodrošināt datu drošību;  

6.2. savlaicīgi atgādināt par dokumentu derīguma termiņa kā arī kvalifikācijas termiņa beigu 

tuvošanos (atgādinājumi no LEIS tiek sūtīti automātiski uz Piegādātāja LEIS norādīto e-pastu, 

30, 10 un 1 dienu pirms sistēmā norādītā dokumenta termiņa beigām); 

6.3. no Piegādātāja iegūtos fizisko personu datus, tai skaitā nākotnē noslēgto darījumu izpildes laikā 

iegūtos fizisko personu datus, apstrādāt tikai ar mērķi nodrošināt Kvalifikācijas sistēmā vai 

attiecīgajā darījumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 

27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) prasības. 

7. Līdzēji vienojas par šādiem komunikācijas kanāliem Vienošanās  darbības laikā: 

7.1. Vispārīgie jautājumi, grozījumi, paziņojumi – Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 

www.iub.gov.lv un AS "Latvenergo" tīmekļa vietnē www.latvenergo.lv sadaļā "Kvalifikācijas 

sistēmas"; 

7.2. Kvalifikācijas sistēmas vispārīgie jautājumi –  Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 

www.iub.gov.lv, AS "Latvenergo" tīmekļa vietnē www.latvenergo.lv sadaļā "Kvalifikācijas 

sistēmas", AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā eis2.latvenergo.lv, 

Kvalifikācijas nolikuma  4. punktā norādītais telefona numurs un e-pasts; 

7.3. Iepirkumu procedūru gadījumā – paziņojumi AS "Latvenergo" tīmekļa vietnē 

www.latvenergo.lv , AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā eis2.latvenergo.lv  vai 

attiecīgā iepirkuma nolikumā Kvalificētajiem piegādātājiem norādītais e-pasts. 

8. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz šajā Vienošanās 

noteikto saistību izpildei pilnā apmērā.  

9. Šī Vienošanās parakstīta divos eksemplāros, katra uz ___ (______) lapām, pa vienam eksemplāram 

katram Līdzējam. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

{!alternatīvs teksts, ar ko var aizstāt iepriekšējo rindkopu!} Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu 

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Piegādātājs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta 

uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

 
Pasūtītāja vārdā: Piegādātāja vārdā: 

   

 

________________________________ 

  

 

 

________________________________ 
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