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Vispārīgie iepirkuma procedūras noteikumi 
 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs AS "Sadales tīkls" organizē atklātu sarunu procedūru 
"0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, 
Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu 
tehniskajā daļā" (turpmāk tekstā "Sarunas") saskaņā ar šo Sarunu nolikumu (turpmāk tekstā 
"Nolikums"). 
Sarunas tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likums". 

Sarunas sastāv no diviem posmiem: 
1.posms – Kandidātu atlases posms, kurā drīkst piedalīties jebkurš komersants kā Kandidāts, kurš 
iesniedz pieteikumu Sarunām un piedalās šajās Sarunās līdz piedāvājuma iesniegšanai; 
2.posms – Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas. 2.posmā piedalās tikai kvalificētie Kandidāti, kuri 
ir uzaicināti piedalīties 2.posmā, iesniegt piedāvājumu Sarunām, un kā Pretendenti piedalīties 
Sarunās pēc piedāvājuma iesniegšanas.   

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs  

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 
Vien. reģ. Nr. 40003857687 
AS "SEB banka", 
Kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV83UNLA0050008821895 

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

Projektu vadītāja Zane Skulte, tālr.:67728254; e-pasts: Zane.Skulte@sadalestikls.lv. 

3. Sarunu priekšmets un apjoms 

3.1. Sarunu priekšmets – 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls", 
Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu 
tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā saskaņā ar Nolikuma Pielikumā Nr.2 doto darbu 
izpildes aprakstu un tehniskajiem noteikumiem.  

3.2. Sarunu priekšmets sastāv no 6 iepirkuma daļām: 
3.1.1. Trašu tīrīšana Dienvidu tehniskās daļas Jelgavas tīklu nodaļā; 
3.1.2. Trašu tīrīšana Pierīgas tehniskās daļas Ķekavas nodaļā; 
3.1.3. Trašu tīrīšana Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļā; 
3.1.4. Trašu tīrīšana Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Jēkabpils tīklu nodaļā; 
3.1.5. Trašu tīrīšana Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļā; 
3.1.6. Trašu tīrīšana Ziemeļu tehniskās daļas Valmieras tīklu nodaļā. 

3.3. Kandidāts var iesniegt pieteikumu par visu vai daļu no Sarunu apjoma (uz vienu, vairākām 
vai visām iepirkuma daļām), bet katrai iepirkuma daļai jābūt par pilnu tās apjomu, atbilstoši 
Nolikuma prasībām. 

3.4. Katra iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi, un katrā iepirkuma daļā tiks noteikts Sarunu 
uzvarētājs. 

3.5. Nolikuma pielikumā Nr.5 norādīts Sarunu priekšmeta aptuvenais apjoms 2 (divos) gados, 
pakalpojuma bez iegādes garantijas. Norādītais prognozētais aptuvenais apjoms var tikt 
precizēts Sarunu gaitā, ar prognozētā apjoma izmaiņām līdz 10%. 
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4. Līguma (saistību) izpildes vieta un termiņš 

4.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta – AS "Sadales tīkls" struktūrvienības, kas norādītas Nolikuma 
Pielikumā Nr.7. 

4.2. Līguma darbības termiņš – 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas ar iespēju līgumu pagarināt 
vēl uz vienu gadu.  

4.3. Noslēdzamo līgumu veids – vispārīgās vienošanās. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
noslēgto līgumu ietvaros veiks trašu tīrīšanas pakalpojuma pasūtījumus. 

5. Vispārīgie noteikumi dalībai sarunu procedūrā 

5.1. Piedalīšanās sarunu procedūrā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz vienlīdzīgiem 
noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas saskaņā ar to 
izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem.  

5.2. Dalība sarunu procedūrā ir Kandidāta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 
pieteikumu, Kandidāts apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt 
šajā sarunu procedūras nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura Kandidāta 
piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar sarunu procedūras nolikumu, netiks akceptēta un var būt 
par iemeslu pieteikuma noraidīšanai. 

5.3. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 
publiski pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē 
www.sadalestikls.lv/lat/ par_as__sadales_tikls_/iepirkumu_ proceduras/sarunas/ sadaļā 
"Iepirkumu procedūras" un Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu 
apakšsistēmā. 

5.4. Kandidātam ir pienākums pārliecināties, vai visi Nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, 
grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Kandidāta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas 
lapā publicētajai informācijai attiecībā uz šo iepirkuma procedūru. Visa papildus informācija 
attiecībā uz šo iepirkuma procedūru (skaidrojumi, grozījumi un tml.) tiks publicēta 
Nolikuma 5.3.punktā norādītajās interneta adresēs. 

5.5. Katram Kandidātam ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikumu. Neviens Kandidāts nevar 
piedalīties cita Kandidāta pieteikumā par vienu un to pašu sarunu priekšmetu. Ja Kandidāts 
ir piedalījies vairāk nekā vienā piedāvājumā, no sarunu procedūras tiek izslēgti visi 
pieteikumi, kuros attiecīgais Kandidāts ir bijis iesaistījies. 

5.6. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo sarunu procedūru, starp Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju un Kandidātiem/Pretendentiem notiek, sūtot to uz Nolikumā vai 
pieteikumos/piedāvājumos norādītajām kontakta e-pasta adresēm.  

5.7. Kandidātam/Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šīm Sarunām saistītās 
informācijas saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma e-
pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e-pasta adresi.  

5.8. Ja Kandidāts/Pretendents neapstiprina informācijas no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja attiecīgā e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.  

5.9. Pieteikums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot vērā 
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus.  

5.10. Ja Kandidāts ir īpaši šim pasūtījumam piegādātāju apvienība, Sarunu 
pieteikumam/piedāvājumam ir jābūt vienotam, kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots 
līgums. Katrai piegādātāju apvienības attiecīgai (kurai ir saistību dokumentu paraksta 
tiesības) personai ir jāparaksta pieteikuma vēstule. Šajā gadījumā pieteikums/piedāvājums 
kopumā ir saistošs visām šīm piegādātāju apvienības personām kopīgi (solidāri) un katrai 
atsevišķi. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar tikt mainīta laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas, līdz sekojošā, iespējamā līguma noslēgšanai. 
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5.11.  Piegādātāju apvienības pieteikumu/piedāvājumu var parakstīt tā pārstāvis tikai tad, ja viņš 
attiecīgi ir saņēmis rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības dalībniekiem. 
Katram šādam piegādātāju apvienības dalībniekam ir jāiesniedz dokumenti, kas pierāda 
katra no viņiem tiesīgumu piedalīties Sarunas tā, it kā katrs no viņiem atsevišķi būtu 
Kandidāts. 

5.12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizvirza prasību par noteiktu šādas apvienības juridisko 
statusu, lai tā kā Kandidāts iesniegtu pieteikumu par piedalīšanos Sarunās. Tomēr gadījumā, 
ja attiecībā uz šo apvienību tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
apvienībai būs jāreģistrējas kā juridiskai personai. 

5.13. Ārvalstu komersantam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būs jāreģistrējas kā 
nodokļu maksātājam Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.14. Kandidātam ir pienākums pārliecināties, vai visi sarunu procedūras nolikuma dokumenti, kā 
arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.  

5.15. Kandidātam/Pretendentam ir jāsedz visas pieteikuma/piedāvājuma sagatavošanas un 
iesniegšanas izmaksas, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs un 
neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Kandidātu atlases/piedāvājumu 
izvērtēšanas norises un rezultāta. 

5.16. Ja piegādātājam nepieciešams Nolikuma skaidrojums, viņš par to laikus paziņo elektroniski 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonai.  

5.17. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sarunu procedūras 1.posmā uz laikus iesniegtu papildus 
informācijas pieprasījumu par Kandidātu atlases posmu atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 
pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. 

5.18. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sarunu procedūras 2.posmā uz laikus iesniegtu papildus 
informācijas pieprasījumu atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas, ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
beigu termiņa. 

5.19. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Nolikuma 5.3.punktā norādītajās interneta 
adresēs, kurās ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

5.20. Ja Kandidāts/Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana 
varētu kaitēt tā komerciālajām interesēm un kuru Kandidāts/Pretendents uzskata par 
komercnoslēpumu, tas Kandidātam/Pretendentam nepārprotami jānorāda 
pieteikumā/piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta informācija, kuras 
publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu vai 
Nolikuma prasībām.  

Kandidātu atlase 

6. Kandidātu atlases prasības 

6.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Kandidātu no turpmākas dalības iepirkuma 
procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
6.1.1. Kandidāts vai persona, kura ir Kandidāta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Kandidātu 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: 
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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, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 
e) cilvēku tirdzniecība, 
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

6.1.2. Ir konstatēts, ka Kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 
Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
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 euro. 

6.1.3. Ir pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta Kandidāta saimnieciskā 
darbība, vai Kandidāts tiek likvidēts. 

6.1.4. Kandidāts 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 Kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda 
vai samazinājusi naudas sodu. 

6.1.5. Kandidāts ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts 
par vainīgu pārkāpumā, 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. 

6.1.6. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar 
pretendentu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta 1. vai 
2. daļas izpratnē) vai ir ieinteresēts kāda Kandidāta izvēlē, un Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar Kandidātu mazāk 
ierobežojošiem pasākumiem. 

6.1.7. Kandidātam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir 
bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, 
un Kandidāts nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība 
iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci. 

6.1.8. Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību noteiktajām 
Kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju. 

6.1.9. Kandidāts (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 
līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā 
dalībnieks vai biedrs (ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) 
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nav pildījis ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju noslēgto iepirkuma līgumu, 
vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un tādēļ Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās 
vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties 
no līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma. 

6.1.10. Kandidāts ir izdarījis smagu kādu no norādītajiem profesionālās darbības 
pārkāpumiem, kas liek apšaubīt tā godīgumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas 
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams. Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta 
pretendentu izslēgšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra 
noteikumu Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem" pielikumu: 
a) 1.tabulas 32.punkts (Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga 

komercprakse), 33.punkts (Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu 
pārkāpšana), 34.punkts (Darba samaksas noteikumu pārkāpšana); 

b) 2.tabulas 10.punkts (Darba samaksas noteikumu pārkāpšana). 
6.1.11. Norādītie izslēgšanas kritēriji netiek piemēroti, ja: 

a) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums attiecībā uz 
Nolikuma 6.1.1.punktā un 6.1.5.a) punktā norādītajiem pārkāpumiem līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi; 

b) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums attiecībā uz Nolikuma 6.1.4.punktā, 
6.1.5.b) punktā un 6.1.10.punktā norādītajiem pārkāpumiem līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 

c) no dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izmantojis Nolikuma 
6.1.9.punktā norādītās tiesības līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 
mēneši. 

6.2. Papildus Kandidātam jāatbilst šādām atlases prasībām: 
6.2.1. Kandidātam ir pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku. Minimālais cilvēkresursu 

apjoms: 
6.2.1.1. 1 darbu vadītājs pakalpojuma sniegšanai katrā iepirkuma daļā. Darbu vadītājs – 

persona, kas nodarbojās ar pakalpojuma sniegšanas organizatorisko pusi (atslēgumu 
plānošana, visi nepieciešamie saskaņojumi, darbu plānošana, pretenziju izskatīšana 
un novēršana, sadarbības jautājumi ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, utt.); 

6.2.1.2. katrā no daļām minimālais cilvēku skaits – vismaz 8 darbinieki + 1 darbu vadītājs 
= vismaz 9 darbinieki katrā no iepirkuma priekšmeta daļām vai 4 darbinieki + 1 
mežizstrādes tehnikas operators, kas var veikt elektrolīnijas trases tīrīšanu atbilstoši 
pielikuma Nr.2 prasībām (frēze, harvesters vai traktortehnika ar zāģa mehānismu 
galvu vai kniebējgalvu ar zaru un koku paketēšanas iespēju) + darbu vadītājs katrā 
no iepirkuma daļām; 

6.2.1.3. jānodrošina atbilstoši kvalificēti darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar 
motorzāģiem un/vai krūmgriežiem. 

6.2.2. Nepieciešamā minimālā kvalifikācija: 
6.2.2.1. katrā brigādē līdz 8 darbiniekiem vismaz 2 darbiniekam jābūt ar vismaz "B" 

elektrodrošības grupu, pārējiem darbiniekiem jābūt vismaz "A" elektrodrošības 
grupai;  

6.2.2.2. katrā brigādē ar vairāk kā 8 darbiniekiem vismaz 4 darbiniekam jābūt ar vismaz 
"B" elektrodrošības grupu, pārējiem darbiniekiem jābūt vismaz "A" elektrodrošības 
grupai.  

6.2.2.3. brigādē, kur tiek izmantota tehnika elektrolīnjas aizsargjoslas zonā un tās augstums 
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ir virs 4.5m (ieskaitot izlices, celšanas mehānismus, u.c, kuri ir tehnoloģiskās iekārtas 
sastāvdaļa), atbildīgajam par darbu izpildi ir jābūt "C" elektrodrošības grupai; 

6.2.3. Kandidātam ir pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2018, 2019, 2020.gadā) 
elektropārvades līniju trašu tīrīšanas darbos vai līdzvērtīgos darbos: 

6.2.3.1. pieredzei jābūt pie vismaz 1 pasūtītāja; 
6.2.3.2. līdzvērtīgi darbi – krūmu/koku zāģēšana ar krūmgriežiem/motorzāģiem, veicot 

darbus galvenā cirtē, kopšanas cirtē, sanitārā cirtēs, rekonstruktīvā cirtē, atmežošanas 
cirtē, ainavu cirtē, tīrītas grāvmalas, ceļmalas, pašvaldību pasūtījumi koku 
apzāģēšanā;  

6.2.3.3. pieredzes apliecināšanai Kandidātam jāiesniedz Nolikuma 7.5.punktā norādītās 
atsauksmes. 

6.2.4. Kandidātam ir atbilstošas tehniskās iespējas darbu veikšanai atbilstoši Nolikumā 
norādītajam darbu apjomam un specifikai. Tehniskajos resursos jānorāda dati atbilstoši 
Nolikuma 7.7.punkta prasībām. 

6.3. Kandidāts ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām. Šādā gadījumā uz Kandidāta norādīto 
personu, uz kuras iespējams Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 6.1.punktā minētie izslēgšanas 
gadījumi, un Kandidātam par šo personu pieteikumā jāiekļauj attiecīgie Nolikuma 7.2. vai 
7.3. punktā norādītie dokumenti. 

6.4. Ja Kandidāts atbilst kādam no Nolikuma 6.1.1., 6.1.3.-6.1.7., 6.1.9., 6.1.10.punktos 
minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Kandidātam tas jānorāda piedāvājumā. Šādā gadījumā, 
ja Kandidāts tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tam būs 
jāiesniedz uzticamības nodrošināšanas pierādījumi Latvijas Republikas likuma "Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 49.pantā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Gadījumā, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi kvalifikācijas pierādīšanai nepieciešamie 
resursi pilnībā vai daļēji nav Kandidāta rīcībā, tad pieteikumā detalizēti jānorāda personas, 
ar kuru palīdzību tiks veikta attiecīgo resursu nodrošināšana un pierādījumi šo resursu 
nodrošināšanai (nodomu protokoli, iepriekšējās vienošanās u.tml. ar personām, uz kuru 
iespējām Kandidāts balstās). 

6.6. Gadījumā, ja Kandidāts pakalpojuma izpildei piesaista apakšuzņēmēju un tā veicamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma vērtības, uz šo 
apakšuzņēmēju ir attiecināmi Nolikuma 6.1.2. – 6.1.10.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.  

6.7. Gadījumā, ja Nolikuma 6.3.punktā vai 6.6.punktā norādītā persona atbilst kādam no 
Nolikumā noteiktajiem obligātās izslēgšanas kritērijiem, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
pieprasa, lai Kandidāts nomaina šīs personas. Ja Kandidāts 10 darba dienu laikā neiesniedz 
dokumentus par jaunu prasībām atbilstošu attiecīgo prasību, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs izslēdz Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā. 

7. Atlases dokumenti  

Kandidātam, lai apstiprinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti vai šo 
dokumentu kopijas: 

7.1. Pieteikuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai 
formai, uz kuras jābūt Kandidāta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. Ja 
Pieteikuma vēstuli paraksta pilnvarotā persona,  jāpievieno dokuments, kas apliecina 
attiecīgās personas tiesības parakstīt pieteikumu. 

7.2. Ja Kandidāts ir reģistrēts Latvijā: 

7.2.1. apliecinājums, ka uz Kandidātu neattiecas neviens no Nolikuma 6.1.7.- 6.1.9.punktā 
noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem; 
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7.2.2. ja Latvijā reģistrēta Kandidāta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, 
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar 
filiāli, ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī – jāiesniedz kompetentas institūcijas 
izziņa, kas izdota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, kas 
apliecina, ka uz šīm personām neattiecas Nolikuma 6.1.1.punktā minētie gadījumi; 

7.2.3. attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Kandidātu atbilstību, lai noteiktu 
vai uz Kandidātu neattiecas Nolikuma 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. un 6.1.10.punkta 
nosacījumi, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota 
Ministru kabineta noteiktajā elektroniskajā informācijas sistēmā. Kandidātam 
dokumenti nav jāiesniedz; 

7.2.4. attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Kandidātu nodokļu parādiem 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts 
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. Kandidātam 
dokumenti nav jāiesniedz. 

7.3. Ja Kandidāts ir reģistrēts ārpus Latvijas: 

7.3.1. Izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas 
dienas un sastādītas saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem un 
kas apliecina, ka uz Kandidātu neattiecas neviens no Nolikuma 6.1.1.-6.1.5.punktā 
noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. Ja tādi dokumenti netiek izdoti vai ar šiem 
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz Kandidātu neattiecas Nolikuma 6.1.1.-
6.1.5.punktos norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja 
zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) 
valstī; 

7.3.2. Apliecinājums, ka uz Kandidātu neattiecas neviens no Nolikuma 6.1.7.-6.1.10.punktā 
noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

7.4. Informācija par Kandidāta pieredzi – tabula 3.1. saskaņā ar Pielikumu Nr.3.  

7.5. Vismaz 2 atsauksmes no dažādiem darbu pasūtītājiem par darbu pēdējo 2 gadu laikā 
pieredzes apliecināšanai. Atsauksmēs nepieciešams norādīt veikto darbu veidus, periodu 
(gads, mēnesis) un kontaktpersonu.  

7.6. Informācija par personālu:  
7.6.1. aizpildīta tabula 3.2. saskaņā ar Pielikumu Nr.3;  
7.6.2. speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (apliecība par elektrodrošības 

grupu, apliecība vai diploms par tiesībām strādāt ar motorzāģi/krūmgriezi). 
7.7. Informācija par tehniskajiem resursiem - aizpildīta tabula 3.3. saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

Tehnika, instrumenti un aprīkojums jānorāda pa iepirkuma daļām tādā apjomā, lai 
apliecinātu spēju sniegt pakalpojumu atbilstoši Nolikumā norādītajam apjomam un visiem 
pakalpojuma veidiem: (pacēlājtehnika atsevišķu koku zaru apzāģēšanai, tehnika nozāģētās 
koksnes izvešanai no līnijas trases un aizvešana, motorzāģi, krūmgrieži, vinčas, 
teleskopiskie zāģi u.c.). 

7.8. Ja Kandidāts paredzējis apakšuzņēmēju piesaisti, jāiesniedz šādi dokumenti: 
7.8.1. aizpildīta tabula 3.4. saskaņā ar Pielikumu Nr.3., norādot visus apakšuzņēmējus; 
7.8.2. Kandidāta un apakšuzņēmēja parakstīts vienošanās protokols, kurā ir uzskaitīti 

apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt (par 
katru no apakšuzņēmējiem); 
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7.8.3. ja apakšuzņēmējam nododamais apjoms ir vismaz 10% no kopējā apjoma, uz to ir 
attiecināmi Nolikuma 6.6.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi un par katru šādu 
apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 7.2.1.punktā un nepieciešamības gadījumā arī 
7.2.2.punktā norādītie dokumenti; 

7.8.4. apakšuzņēmēja apliecinājums, ka attiecībā uz viņu, kā komersantu, viņa valdes vai 
padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras 
ir pilnvarotas pārstāvēt viņus darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās 
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas, kuras ietekmē šajās Sarunās noteiktā līguma izpildi. 

7.8.5.  ja tiek izmantoti apakšuzņēmēja resursi, personāls vai pieredze, tas attiecīgi jānorāda 
pielikuma Nr.3 tabulās. 

7.9. Dokumenti saistībā ar Nolikuma 6.5.punktu (pierādījumi resursu nodrošināšanai, ja 
nepieciešams: nodomu protokoli, priekšlīgumi, iepriekšējās vienošanās ar iespējamajiem 
pakalpojumu sniedzējiem, tehnikas iznomātājiem u.tml.). 

7.10. Papildus atlases dokumentiem Kandidātam jāiesniedz informācija, vai gadījumā, ja tas 
kvalificēsies dalībai sarunu procedūras 2.posmā, tas piekrīt sarunu procedūras 2.posma 
piedāvājumu sagatavot un iesniegt 10 darba dienu termiņā. Kandidāta piekrišanai ir 
informatīvs raksturs, tas netiek vērtēts kā atlases kritērijs.  

8. Pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš 

8.1. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, 
turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Kandidāta izvēles iespējas: 

8.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu 
apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 
apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, 
t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo 
formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

8.2. Kandidātu pieteikumi jāiesniedz elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
līdz AS "Sadales tīkls" mājas lapā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam 
(pēc Latvijas laika). 

8.3. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu 
apakšsistēmā iesniegtie pieteikumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie 
pieteikumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies. 

9. Valoda, kādā iesniedzami pieteikumi 

Pieteikumi jāiesniedz drukātā veidā latviešu valodā.  

10. Pieteikuma/piedāvājuma spēkā esamības termiņš 

10.1. Kandidāta pieteikuma derīguma termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Nolikuma 
8.2.punktā norādītā datuma. Pieteikumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā 
neatbilstoši. Kandidātam viņa pieteikums ir saistošs visu pieteikuma derīguma termiņu vai 
līdz paziņojuma par Kandidāta neatbilstību saņemšanai.  

10.2. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: ne mazāks kā 180 (viens simts astoņdesmit) 
kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa datuma. Piedāvājumi ar 
mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši. Pretendentam viņa piedāvājums ir 
saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu vai līdz līguma slēgšanai, vai paziņojuma par 
piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt 
Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku.  
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11. Pieteikumu noformēšana un iesniegšanas kārtība 

11.1. Sagatavojot pieteikumu, Kandidāts ievēro, ka: 
11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, Kandidāts to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta 

rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu; 

11.1.2. ja pieteikumi EIS paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras 
kopija, ar kuru Kandidāta pārstāvēttiesīgās personas pilnvaro šo personu EIS 

11.1.3. pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus. 

11.2. Pēc Nolikuma 8.2.punktā minētā termiņa beigām saņemtie pieteikumi, kā arī ārpus EIS 
iesniegtie pieteikumi netiks izvērtēti un tiks noraidīti. 

12. Pieteikumu atvēršana 

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

13. Pieteikumu izskatīšana un Kandidātu atlase 

13.1. Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai pieteikums iesniegts atbilstoši 
Nolikuma prasībām. Neatbilstošie pieteikumi tiks noraidīti. 

13.2. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs, ka pieteikumā ietvertā vai Kandidāta 
iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Kandidātam tiks lūgti 
skaidrojumi.  

13.3. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā 
ietverto vai Kandidāta iesniegto informāciju, bet Kandidāts to neveiks atbilstoši sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prasībām un termiņiem, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs pieteikumu vērtēs pēc savā rīcībā esošās informācijas. 

13.4. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumenta kopijas 
autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Kandidāta iesniegto informāciju 
kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, 
t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 
ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais Kandidāts ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 
dokumentu par attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija 
neatbilst faktiskajai situācijai. 

13.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraidīs Kandidātu ja: 
13.6.1. Nolikumā noteiktajos obligātās izslēgšanas gadījumos; 
13.6.2. Kandidāts nav sniedzis pilnībā visu 7.punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai; 
13.6.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs atzinis Kandidātu par neatbilstošu Nolikumā 

norādītajām kvalifikācijas prasībām.  
13.7. Ja neviens no Kandidātiem neatbildīs kandidātu atlases noteikumu prasībām, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noraidīt visus pieteikumus vai atcelt Kandidātu atlasi un, 
ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu Kandidātu atlasi. 

13.8. Visi Kandidāti, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām, tiks uzaicināti 
iesniegt piedāvājumus Sarunu 2.posmā. 
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Sarunu 2.posms  
Visiem Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem Kandidātu atlases prasībām, 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs uzaicinājumu noteiktā termiņā iesniegt sarunu 
piedāvājumus. Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu Kandidātiem tiks norādīts sarunu piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš. 

14. Sarunu piedāvājumu sagatavošana  

14.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šo norādījumu un skaidrojumu 
prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus. 

14.2. Piedāvājumam jāsatur šādi dokumenti un informācija: 
14.2.1. Piedāvājuma vēstule (pielikums Nr.4). Piedāvājuma vēstuli paraksta uzņēmuma 

vadītājs vai tā pilnvarotā persona; 
14.2.2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 15.punktu; 
14.2.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.5. Līguma izpildes laikā 

cenās (izmaksās) jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma 
sniegšanu, t.sk. personāla, transporta, piegādes, materiālu, nodokļi (izņemot PVN), 
nodevas u.c. iespējamās izmaksas. Piedāvātās cenas tiks iekļautas līgumā, tām ir 
jābūt nemainīgām visu līguma darbības laiku, arī sezonu, cenu inflācijas un citu cenu 
izmaiņu gadījumos. Finanšu piedāvājumā ir norādīti plānotie apjomi, kuri netiek 
garantēti; 

14.2.4. Tehniskais piedāvājums - apraksts par darbu organizēšanu (pasūtījuma saņemšanu, 
darbu vadīšanas nodrošināšanu, nepieciešamo atslēgumu pieteikšanu, izpildīto darbu 
nodošanu - pieņemšanu dabā) un apraksts par darbu izpildes organizāciju, ja darbi 
izpildāmi vienlaicīgi vairākās iepirkuma daļās mēneša griezumā. 

15. Piedāvājuma nodrošinājums 

15.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro) 
apmērā par katru iepirkuma daļu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums. Iesniedzot 
piedāvājumu par vairākām daļām, piedāvājuma nodrošinājumu var summēt un iesniegt vienā 
dokumentā. 

15.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 
15.2.1. kā bankas beznosacījumu galvojums uz Pretendenta vārda, ko izsniegusi banka, kas 

darbojas Latvijas Republikā vai ārvalstīs, atbilstoši formai, kas norādīts Pielikumā 
Nr.6 (forma 1). Bankas galvojumam jābūt izdotam un reģistrētam saskaņā ar bankas 
reģistrācijas valsts likumiem; 

15.2.2. kā apdrošināšanas polise, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs un ko izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta apdrošināšanas 
sabiedrība, tai pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju un apdrošinātāja 
atbilstoši pielikumā Nr.6 (forma II)  noteiktajai formai izsniegtās garantijas vēstules 
oriģinālu. Papildus Pretendents iesniedz bankas maksājuma uzdevumu ar attiecīgās 
bankas oriģinālu zīmoga nospiedumu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis 
apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un 
termiņā; 

15.2.3. kā maksājuma uzdevums par iemaksu kontā. Maksājums jāpārskaita uz AS "Sadales 
tīkls" (reģ. Nr.40003857687) kontu: SEB banka, kods UNLALV2X konts Nr.LV83 
UNLA 0050 0088 2189 5. Uz maksājuma uzdevuma jānorāda, ka tas ir piedāvājuma 
nodrošinājums sarunu procedūrai "0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS 
"Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu 
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tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā" 
(Id.Nr.IPR-65061). 

15.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt derīgam līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
15.4. Nolikuma 15.2.1. un 15.2.2.punktā noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem ir 

jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pēc tā pirmā 
pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma 15.6. punktā noteiktie 
piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi 

15.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretendentam īsākajā no termiņiem: 
15.5.1. sarunu uzvarētājam – no brīža, kad viņš ir parakstījis līgumu ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju un iesniedzis noteikto līguma izpildes nodrošinājumu; 
15.5.2. pārējiem Pretendentiem – pēc tam, kad ir parakstīts līgums ar sarunu uzvarētāju; 
15.5.3. visiem Pretendentiem – ja sarunas tiek atceltas vai Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs noraidījis visus piedāvājumus; 
15.5.4. ja ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš vai jebkurš tā 

pagarinājums. 
15.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ieturēt piedāvājuma nodrošinājumu šādos 

gadījumos: 
15.6.1. ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
15.6.2. ja Pretendents, atzīts par sarunu uzvarētāju, noteiktajā termiņā neparaksta līgumu; 
15.6.3. ja Pretendents, kurš atzīts par sarunu procedūras uzvarētāju, noteiktajā termiņā nav 

iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā paredzēto līguma saistību 
izpildes nodrošinājumu. 

15.7. Nolikuma 15.6.2.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz Pretendentu ar nākamo labāko 
rezultātu, ar kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt līgumu. 

15.8. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskatījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta kontā, 
bankas galvojuma oriģināls tiek atgriezts pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma. 

16. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana 

16.1. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, līdz uzaicinājumā 
iesniegt sarunu piedāvājumu noteiktajam laikam. 

16.2. Ja kā piedāvājuma nodrošinājuma veids tiek iesniegts bankas galvojums (saskaņā ar 
Nolikuma 15.2.1.punktu) vai apdrošināšanas polise (saskaņā ar Nolikuma 15.2.2.punktu), 
kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, to oriģināls jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam pa pastu (EIS pievienojot kopiju), uz aploksnes norādot: "Piedāvājuma 
nodrošinājuma oriģināls Sarunām "0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS 
"Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, 
Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā" ID Nr.IPR-65061. Iepirkuma 
kontaktpersona – Zane Skulte". Iesniegšanas vai nosūtīšanas adrese: AS "Latvenergo", 
Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā. 

16.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā uzreiz pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process elektroniskā vidē ir 
atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

17. Piedāvājumu izvērtēšana  

17.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskatīs piedāvājumus, lai noteiktu, vai tie ir sagatavoti 
atbilstoši Nolikuma prasībām. Papildus tiks izvērtēts, vai uz Pretendentu nav attiecināms 
kāds no Nolikuma 6.1.punktā noteiktajiem obligātās izslēgšanas nosacījumiem. Pretendenta 
piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs, ja: 
17.1.1. nav iesniegts 15.punkta prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums; 
17.1.2. nav iesniegti dokumenti un/vai informācija saskaņā ar 14.punkta prasībām; 
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17.1.3. piedāvājuma derīguma termiņš ir mazāks nekā noteikts 10.2.punktā; 
17.1.4. netiek piedāvātas visas iepirkuma daļā iekļautās pakalpojuma pozīcijas (veidi); 
17.1.5. uz Pretendentu attiecināmi Nolikumā noteiktie obligātās izslēgšanas gadījumi. 

17.2. Piedāvājumam var tikt piemērota izvērtēšana, vai tas nav nepamatoti lēts. Lai izvērtētu 
nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp 
Pretendentiem, Pretendentiem var tikt prasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskiem 
piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 
17.2.1. Preču ražošanas procesa vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 
17.2.2. īpašiem Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami 

Pretendentam; 
17.2.3. piedāvāto Preču īpašībām un oriģinalitāti; 
17.2.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un 

darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 
17.2.5. saistībām pret apakšuzņēmējiem; 
17.2.6. pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu. 

17.3. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiek noraidīts. 

17.4. Izvērtējot piedāvājuma cenas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt 
Pretendentam iesniegt cenu pamatojumu, kā arī iesniegt izmaksu detalizētu aprakstu un 
sadalījumu (transporta izmaksas - izmantojamās tehnikas (traktortehnika, frēzes, motorzāģu, 
krūmgriežu, zaru savākšanas tehnikas, pacēlāji). Degvielas izmaksas m/st. (motorstundas) x 
degvielas cena, tehnikas amortizācija (rez. daļas), OCTA, nodokļi utt.; personāla izmaksas - 
brigādes locekļiem, atbildīgajam darbu vadītājam, personāla darba algas + soc. 
apdroš.iemaksas). 

17.5. Pretendentus, kuru piedāvājumi tiks atzīti par atbilstošiem, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs var uzaicināt uz sarunām lai apspriestu Pretendentu iesniegtos piedāvājumus. 
Sarunu laikā pēc iepirkuma komisijas ieskatiem var apspriest piedāvājumā iekļauto 
informāciju, līguma nosacījumus. Lai piedāvājumus saskaņotu ar Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja noteiktajām prasībām, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sarunu laikā patur 
tiesības mainīt iepirkuma apjomus saskaņā ar Nolikuma 3.5.punktu, apmaksas nosacījumus, 
līdz ar to Pretendenti var tikt lūgti pārskatīt arī iesniegtos finansiālos piedāvājumus. Pārrunas 
tikai par Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu (cenu) netiks veiktas. 

18. Piedāvājumu izvēles kritērijs 

18.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā iepirkumu daļā - saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, ņemot vērā tikai cenas kritēriju. Par uzvarētāju katrā iepirkuma daļā tiks atzīts 
atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu.  

18.2. Piedāvājuma cena noteikta, katra attiecīgā pakalpojuma veida cenu reizinot ar pielikumā 
Nr.5 norādīto attiecīgā veida aptuveno apjomu, nosakot visu veidu kopsummu katrai 
iepirkuma daļai. 

18.3. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo 
personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas 
saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav 
noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto 
Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
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organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no 
dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 

 19. Informācija par Sarunu rezultātiem 

19.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras 
rezultātiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs visus pretendentus par 
pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu. 

19.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informēs 
visus Pretendentus. 

19.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru vai 
tās daļu, ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret 
Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas. 

20. Līguma slēgšana  

20.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā ir 
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgs līgumu atbilstoši Nolikuma pielikumā 
pievienotajam līguma (vispārīgās vienošanās) projektam. Atkāpšanās no līguma projekta 
(līgumā neiekļaujot projektā paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) 
netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses. 

20.2. Sarunu procedūras uzvarētājam līgums ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jāparaksta 7 
(septiņu) dienu laikā pēc abpusēji saskaņota līgumprojekta saņemšanas. 

20.3. Pretendentam, kurš atzīts par uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma 
noslēgšanas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jāiesniedz līguma saistību izpildes 
nodrošinājums 2% apmērā no konkrētās iepirkuma daļas piedāvājuma cenas. 

20.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs patur tiesības līguma piešķiršanas brīdī bez cenu, 
termiņu un citu nosacījumu izmaiņām palielināt vai samazināt pakalpojuma apjomu 10% 
robežās. 

20.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par katru iepirkuma daļu ir tiesīgs noslēgt vairākus 
līgumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt rezerves līgumu arī ar nākamā 
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (nākamās zemākās cenas piedāvājuma) iesniedzēju ar 
nosacījumu, ka tas pasūtījumu iegūst, ja uzvarētājs nespēj pildīt līguma saistības. 

20.6. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmantos iespēju slēgt rezerves līgumu saskaņā ar 
Nolikuma 20.5.punktu, tā līguma saistību izpildes nodrošinājums tiek piemērots, ja šī 
rezerves līguma ietvaros tiek veikti pasūtījumi. Līguma saistību izpildes nodrošinājums 
jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmā pasūtījuma saskaņošanas. Līguma 
saistību izpildes nodrošinājuma summa tiek aprēķināta proporcionāli atlikušajai līgumcenai 
pirmā pasūtījuma saskaņošanas brīdī. 

20.7. Ja sarunu procedūras uzvarētājs atsakās slēgt līgumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem 
nosacījumiem, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atzīt par iepirkuma procedūras 
uzvarētāju nākamo Pretendentu ar nākamo rezultātu pēc noteiktā piedāvājumu izvēles 
kritērija.  

20.8. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs noslēgtā līguma tekstu publicēs savā pircēja profilā. Līguma teksts būs publiski 
pieejams visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās 
dienas. 

21. Fizisko personu datu apstrāde 

21.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Kandidāta/ Pretendenta iesniegto fizisko personu datu, tajā 
skaitā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā Kandidāta/ Pretendenta iesniegto fizisko personu 
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datu pēc šo datu saņemšanas, pārzinis ir AS "Sadales tīkls", reģ.Nr. 40003857687. AS 
"Sadales tīkls" uzdevumā  Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi veic AS 
"Latvenergo", reģ.Nr.40003230949. 

21.2. Kandidāts/ Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma 
līguma izpildē iesaistīto personu, ka arī pieteikumā/ piedāvājumā norādīto personu (t.sk. 
apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs 
par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. AS 
"Latvenergo" (turpmāk – Pārzinis) veic Kandidāta/ Pretendenta iesniegto fizisko personu 
datu apstrādi, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa 
leģitīmās intereses. 

21.3. Kandidāta/ Pretendenta iesniegtajos personāla kvalifikācijas dokumentos norādīto fizisko 
personu datu apstrādes mērķis – Kandidāta/ Pretendenta personāla kvalifikācijas izvērtēšana 
atbilstoši Nolikuma prasībām. 

21.4. Kandidāta/ Pretendenta pieteikumā/ piedāvājumā norādīto Kandidāta/ Pretendenta 
pilnvaroto personu datu apstrādes mērķis – izvērtēt iesniegtā pieteikuma/ piedāvājuma 
tiesiskumu. 

21.5. Kandidāta/ Pretendenta pieteikumā/ piedāvājumā norādīto Kandidāta/ Pretendenta 
kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – nodrošināt informācijas apriti. Pieteikumā/ 
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un iepriekšējo Kandidāta/ Pretendenta pasūtītāju 
kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – pārliecināties par Kandidāta/ Pretendenta atbilstību 
Nolikuma prasībām. 

21.6. Pārzinis glabā Kandidāta/ Pretendenta pieteikumā/ piedāvājumā norādītus fizisko personu 
datus atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam 
iepirkumu procedūras dokumentu glabāšanas termiņam. 

21.7. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta pieteikumā/ piedāvājumā norādītus fizisko personu 
datus ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un Nolikuma 
nosacījumu izpildi, nodrošināt uzvarējušā Pretendenta personāla identificēšanu un 
pielaišanu darbu izpildei Pārziņa objektos, ievērojot Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības un procedūras, tajā skaitā pirms pielaišanas pie darbiem  identificēt 
uzvarējušā Pretendenta personālu, pārbaudīt  Pretendenta personāla atbilstību kvalifikācijas 
prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, Pārziņa 
iekšējos normatīvajos aktos un iepirkuma procedūras dokumentos. 
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Pielikumi 
Pielikums Nr.1: Kandidāta pieteikums 

 

Akciju sabiedrībai "Sadales tīkls"  
Šmerļa ielā 1,  
Rīga, LV -1160, Latvija 
2021.gada "__". ___________ 

 

 

Kandidāta pieteikums dalībai sarunu procedūrā 

"0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, 
Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu 

tehniskajā daļā" (ID Nr.IPR-65061) 

 
Iepazinušies ar sarunu procedūras "0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales 

tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu 
tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā" dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un 
pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi 
pilnvaroti Kandidāta ______________________ vārdā, 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

- piesakāmies dalībai sarunu procedūrā "0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales 
tīkls" Austrumu tehniskajā daļā, Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu 
tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā"; 

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar Kandidātu atlases noteikumiem, izprotam un ar šī pieteikuma 
iesniegšanu pilnībā akceptējam tos; 

- apliecinām, ka apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, 
ievērot konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos 
darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām 
personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas 
ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi; 

- apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

- apliecinām, ka pieteikuma spēkā esamības termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 
pieteikuma iesniegšanas beigu termiņa; 

- apliecinām, ka piedāvātais pakalpojums atbilst sarunu Nolikumā noteiktajām tehniskajām 
prasībām. 

 

Pieteikums tiek iesniegts iepirkuma daļās Nr.: ____________________________ 

Kandidāts ir mazais / vidējais uzņēmums (MVU*): ________ (Jā/ Nē) 
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Kandidāta kontakti: 
e-pasts:  
tālrunis:  
 

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis):  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās  personas paraksts: __________________ 

 
 
Skaidrojums par Kandidāta pieteikumā iesniedzamajiem dokumentiem. 
Visi dokumenti jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu 
apakšsistēmā, atbilstoši norādītajām formām un numerācijai. 

Nolikuma 
punkts 

Papildus skaidrojums 

7.2. Ja Kandidāts ir reģistrēts Latvijā, jāiesniedz kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar 
Nolikuma 7.2.punktu. Ārvalstu Kandidātiem dokumenti nav jāiesniedz. 

7.2.1. Jāiesniedz Kandidāta parakstīts apliecinājums brīvā formā. 
7.2.2. Dokumenti jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja atbildīgās personas (Kandidāta 

valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai persona, kura 
ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli) ir reģistrētas vai 
pastāvīgi dzīvo ārvalstī. Ja minētās atbildīgās personas ir reģistrētas vai pastāvīgi 
dzīvo Latvijā, dokumenti nav jāiesniedz, jo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
balstīsies uz informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā elektroniskajā 
informācijas sistēmā. 

7.2.3.-
7.2.4. 

Latvijā reģistrētiem Kandidātiem dokumenti nav jāiesniedz. 

7.3. Ja Kandidāts ir reģistrēts ārvalstī, jāiesniedz kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar 
Nolikuma 7.3.punktu. Latvijā reģistrētiem Kandidātiem dokumenti nav 
jāiesniedz. 

7.4. Aizpildīt tabulu saskaņā ar pielikumā Nr.3 norādīto formu, norādot datus, kas 
apliecina pieredzi 

7.5. Atsauksmes jāsniedz no vismaz 2 dažādiem pasūtītājiem 
7.6. Aizpildīt tabulu saskaņā ar pielikumā Nr.3 norādīto formu un pievienot personāla 

kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, lai apliecinātu personāla kvalifikāciju 
saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām 

7.7. Aizpildīt tabulu saskaņā ar pielikumā Nr.3 norādīto formu 
7.8. Dokumenti jāiesniedz tikai gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji 
7.9. Dokumenti jāiesniedz tikai gadījumā, ja tiek piesaistīti citi nepieciešamo resursu 

nodrošinātāji 
 
MVU* - Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktajai MVU definīcijai, uzņēmumu ir MVU, ja tas nepārsniedz divus no trim noteiktajiem 
kritērijiem: 

1.) Darbinieku skaits nepārsniedz 250; 
2.) Gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj.eiro; 
3.) Gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj.eiro.  
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Pielikums Nr.2: Darbu izpildes apraksts un tehniskie noteikumi 

 
DARBU IZPILDES APRAKSTS UN TEHNISKIE NOTEIKUMI 

 
I VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

 
1. Darbi jāveic AS "Sadales tīkls" 0.4kV - 20kV elektropārvades līniju un transformatoru 

apakšstaciju aizsargjoslās. 
2. Uzņēmējs darbus organizē saskaņā ar darba aizsardzības instrukciju SAD_IDA087 "Darba 

aizsardzības prasības darbuzņēmējiem, veicot darbus pēc AS "Sadales tīkls" pasūtījuma 
ekspluatācijā esošās un jaunizbūvējamās elektroietaisēs", atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka 
elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības",  Latvijas 
energostandarta LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs" prasībām un attiecīgo 
pašvaldību saistošajiem noteikumiem un prasībām. 

3. Darbi jāveic ievērojot Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta Nr.982 "Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" prasības. 

4. Uzņēmējs darbus organizē saskaņā ar AS "Sadales tīkls" Nr.SAD_IDA033 "Darba aizsardzības 
instrukcija, veicot elektropārvades līniju trašu tīrīšanu". 

5. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektrolīniju un elektroietaišu atslēgšanu un Uzņēmēja pielaišanu pie 
darba atbilstoši LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs" prasībām. 

6. Uzņēmējs darbu organizē ievērojot AS "Sadales tīkls" elektroniskās sistēmas DUIS un 
KVIKSTEPS EPLA plūsmas procesu. 

7. Uzņēmējs veic zemes īpašnieku informēšanu par plānotajiem darbiem saskaņā ar AS "Sadales 
tīkls" Nr.SAD_KAP019 " A1.1 Informēt zemes īpašniekus par plānotiem darbiem". 

8. Darbi jāveic ievērojot attiecīgo pašvaldību saistošos noteikumus un prasības. 
9. Gadījumos, kad Uzņēmējs veicot EPL trašu tīrīšanas darbus ir bojājis elektrolīniju vai citas 

elektroietaises kā arī trešo personu iekārtas, kura rezultātā AS "Sadales tīkls" ir radušās izmaksas, 
tad Uzņēmējs sedz izmaksas AS "Sadales tīkls", kas saistītas ar atjaunošanas darbiem un/vai 
zaudējumu segšanu. 

10. Prasības, kas jāievēro veicot trašu tīrīšanas darbus: 
 No augošiem kokiem un krūmiem attīrāmo joslu platumi, pieļaujamie minimālie horizontālie attālumi:  

Elektroietaise 
Pilsētās un ciemos, lauku viensētu 
pagalmos, apbūvētās teritorijās , 

dārzkopības sabiedrību teritorijās. 

Ārpus pilsētām un 
ciemiem, aizaugušā 

lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē, 

krūmājos 

Meža zemēs 

6 – 20kV GL 5 m 13 m 13 m 
0,4kV GL 5 m 5 m 5 m 
KL 2 m 2 m 3 m 
Gaisvadu līnijā 
iebūvētā 
apakšstacija 

5 m 13 m 13 m 

Slēgta, 
konteinera tipa 
apakšstacija 

1 m 1 m 1 m 
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0.4-20kV KL aizsargjoslas un trases platumi

Līnijas ass

Meža teritorija
Apdzīvota, neapdzīvota vieta, 

apbūvēta teritorija
Trases platums 2m 

sakrīt ar aizsargjoslas 
platumu

1.5m

1.5m

1m

1m

Trases platums 3m 
sakrīt ar aizsargjoslas 

platumu
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Attēls Nr.1 

5/13m

12
 m

2.5/6.5m2,5/6.5m

6 -20kV

~
 3

0m
„Koridors”

 

 

5m

10
m

Aptuveni 
2m

0,4-1kV

~
 3

0m

2.5m2.5m

Aptuveni 
2m

Sānu zariem no apakšējā vada/
AMKAS līmeņa līdz zemei, jābūt 
apzāģētiem, nodrošinot attiecīgo 

trases platumu «koridors»
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11. Nepieciešamo saskaņojumu pārskats, veicot koku ciršanas darbus ST GVL trasēs un likvidējot apdraudošos kokus ārpus trases. 
 

Plānveida 0.4 - 20kV EPL TRASES tīrīšanas darbi ĀRPUS PILSĒTĀM UN CIEMIEM 

N° 
Reglamentējošie 
normatīvie akti 

Meža/zemes īpašnieks Valsts meža dienests 
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

pārvaldes institūcija 

1. 

Aizsargjoslu likums: 
– 35.pants (2) daļa. 
 
 

Rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas 
pirms darbu uzsākšanas. 
 

  

2. 
Aizsargjoslu likums: 
– 38.pants (1) daļa. 
 

  

Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās 
(aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem 
drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa 
īpašnieka atļauju. 

3. 

MK 982: 
2.1. Komunikāciju un 
objektu ekspluatācijas 
un drošības prasības 
3.3  punkts 

Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 
dienu laikā pēc informēšanas par trases 
tīrīšanas darbu veikšanu nav paudis savu gribu 
rīkoties ar nocirstajiem krūmiem, elektrisko 
tīklu īpašnieks vai valdītājs ar tiem rīkojas pēc 
saviem ieskatiem (atstājot tos trasē vai 
sasmalcinot), uzturot trasi tādā stāvoklī, kas 
nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju. 

  

4. 
Meža likums: 
-12.pants (5) daļa.  

Aizliegts nocirst kokus, kas sasnieguši 
normatīvajos aktos par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām noteikto 
īpaši aizsargājamo koku — dižkoku — 
izmēru. 
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Neplāna (izsludināts MBS, LBS) 0.4-20kV EPL TRASES tīrīšanas darbi ĀRPUS PILSĒTĀM UN CIEMIEM 

N° 
Reglamentējošie 
normatīvie akti 

Meža/zemes īpašnieks Valsts meža dienests 
Īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas pārvaldes 
institūcija 

1. 
Aizsargjoslu likums: 
– 35.pants (2) daļa. 
 

Avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, 
kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma. 

  

2. 

MK 982: 
2.1. Komunikāciju un 
objektu ekspluatācijas 
un drošības prasības 
3.11  punkts 
 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludinātā 
ārkārtējā situācijā vai tad, ja koki uzkrituši uz objekta 
vai noliekušies tā, ka tie vai to zari traucē objekta 
darbību, kokus cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai 
valdītājs Meža likuma 12.panta trešās daļas 1. un 
2.punktā noteiktajā kārtībā. 

  

3. 
Meža likums: 
12.pants (3) daļas 1), 
2) punkti. 

1) ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās 
situācijās: 
b) ārkārtējās situācijas seku likvidētājs nedēļas laikā 
pēc koku ciršanas informē meža īpašnieku vai 
tiesisko valdītāju. 
2) ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad 
koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies 
tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras 
darbību: 
b) avārijas situācijas novērsējs nedēļas laikā pēc koku 
ciršanas informē meža īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju; 

1) ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās: 
a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam 
un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un 
neitrālo zonu, 
2) ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz 
infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē 
infrastruktūras darbību: 
a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam 
un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un 
neitrālo zonu, 
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Plānveida 0.4-20kV EPL TRASES tīrīšanas darbi PILSĒTĀS 

N° 
Reglamentējošie 
normatīvie akti 

Meža/zemes īpašnieks Pašvaldība 
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

pārvaldes institūcija 

1. 

Aizsargjoslu likums: 
– 35.pants (2) daļa. 
 
 

Rakstveidā brīdināms zemes 
īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs vismaz divas nedēļas 
pirms darbu uzsākšanas. 
  

  

2. 
Aizsargjoslu likums: 
– 38.pants (1) daļa. 
 

  

Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās 
(aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem 
drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas un kultūras 
pieminekļa īpašnieka atļauju. 

3. 

MK 309:  
“Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 
sadaļa II. Koku ciršana 
ārpus meža – 4 punkts. 
 

 

4. Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
nepieciešama vietējās pašvaldības atļauja koku ciršanai 
ārpus meža, ja kokus cērt: 
4.1. pilsētas un ciema teritorijā; 
4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot aizsargājamo 
ainavu apvidus, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās, kā arī 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju neitrālo zonu; 
4.3. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās 
aizsargjoslā; 
4.4. parkā; 
4.5. kapsētā; 
4.6. alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā); 
4.7. gar valsts un pašvaldību ceļiem; 
4.11.  kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši 
apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. 
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Neplāna (izsludināts MBS, LBS) 0.4-20kV EPL TRASES tīrīšanas darbi PILSĒTĀS 

N° Reglamentējošie normatīvie akti 

1. 
Aizsargjoslu likums: 
– 35.pants (2) daļa. 

Avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma. 

2. 
Aizsargjoslu likums: 
– 38.pants (1) daļa. 

Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju. 

3. 

MK 309:  
“Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 
sadaļa II. Koku ciršana 
ārpus meža – 5 punkts. 

Bez vietējās pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst: 
5.4. kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību; 
5.5. kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas 
fotofiksācija un informēta vietējā pašvaldība; 
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Plānveida 0.4-20kV EPL ĀRPUS TRASES augošo apdraudošo koku zāģēšana aizsargjoslā ĀRPUS PILSĒTĀM UN CIEMIEM 

N° 
Reglamentējošie 
normatīvie akti 

Meža/zemes īpašnieks 
Īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas pārvaldes institūcija 

1. 

Aizsargjoslu likums: 
61.pants. – (5), (10) 
daļa. 
 
 
 

(5) Elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus elektrolīniju trasēm, elektronisko sakaru tīklu 
gaisvadu līniju un radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaišu aizsargjoslās apzāģē augošu koku zarus 
vai vainagus, lai nepieļautu šo koku vai zaru uzkrišanu uz objekta, un saskaņā ar attiecīgā objekta 
aizsargjoslas noteikšanas metodiku izcērt tikai tos kokus, kuri var apdraudēt objektu. Par potenciāli 
apdraudošiem kokiem uzskatāmi koki, kuri atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līniju, elektronisko sakaru 
tīklu gaisvadu līniju un radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaišu aizsargjoslās un kuri ir augstāki 
par attālumu no koka sakņu kakla līdz gaisvadu līnijas malējam vadam, ja pastāv vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem: 

1) koki ir pastāvīgi novirzījušies no vertikālās ass uz gaisvadu līniju pusi vairāk par 15 grādiem; 
2) koki ir ar redzamām trupes pazīmēm; 
3) lapu koka stumbra diametrs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir mazāks par 1/100 no koka 

augstuma; 
4) koki blakus elektrisko tīklu gaisvadu līnijas trasei aug nenocirstā meža joslā, kuras platums ir 

mazāks par 30 metriem; 
5) lapu kokiem ir nesimetrisks vainags (lielākā daļa zaru aug virzienā uz līnijas vadiem) vai mehāniski 

bojāta sakņu sistēma; 
6) lapu koku attālums no zaru galiem līdz malējam vadam elektrisko tīklu gaisvadu līnijās, kuru 

spriegums nepārsniedz 1 kilovoltu, ir mazāks par četriem metriem; 
7) bebru grauzti koki. 
(101) Aizsargjoslās ārpus gaisvadu elektrolīniju trasēm noteiktas šādas prasības: 
1) zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus audzē tā, lai tie potenciāli neapdraudētu 

infrastruktūras darbību. Ja mežaudzes augstums saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem ir lielāks par 
attālumu no līnijas ass līdz trases malai, mežaudze uzskatāma par infrastruktūru potenciāli apdraudošu un 
meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības izcirst tajā augošos kokus; 

2) objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas 
metodiku ir tiesīgs cirst tikai tos kokus, kurus nav nocirtis zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un kuri 
saskaņā ar šā panta piekto daļu ir potenciāli apdraudoši koki; 

3) objekta īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai viņa pilnvarota persona mēnesi pirms koku ciršanas 
uzsākšanas nosūta par to rakstveida informāciju zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un 
par koku ciršanas uzsākšanu elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus elektrolīniju trasēm paziņo 
Valsts meža dienestam; 

5) persona — objekta īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs vai viņa 
pilnvarota persona, meža īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs —, kas veiks 
koku ciršanu īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā vai mikroliegumā, 
izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta ainavu aizsardzības zonu 
un neitrālo zonu, plānotajai darbībai 
saņem Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstveida atļauju; 

6) Dabas aizsardzības pārvalde 
koku ciršanu izvērtē atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām par īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un 
mikroliegumu aizsardzību un 
izmantošanu. 

 

2. 

MK 982: 
2.1. Komunikāciju un 
objektu ekspluatācijas 
un drošības prasības 
3. punkts 

3.2 Aizsargjoslā nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums 
atbilstoši Civillikumā noteiktajam. 

3.3 Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 dienu laikā pēc informēšanas par trases tīrīšanas 
darbu veikšanu nav paudis savu gribu rīkoties ar nocirstajiem krūmiem, elektrisko tīklu īpašnieks vai 
valdītājs ar tiem rīkojas pēc saviem ieskatiem (atstājot tos trasē vai sasmalcinot), uzturot trasi tādā 
stāvoklī, kas nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju. 
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3.5 Ja saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta desmito un 10.1 daļu kokus aizsargjoslā cērt elektrisko 
tīklu īpašnieks vai valdītājs: 

3.5 1. pirms Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā noteikto potenciāli apdraudošo koku nociršanas 
tos iezīmē ar labi redzamām zīmēm; 

3.5 2. nozāģētos kokus, nebojājot kokmateriālu kvalitāti, atzaro un atstāj nesagarumotus elektrolīniju 
trases pēdējā metrā (gar trases malu), ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu 
īpašnieks vai valdītājs nav vienojušies citādi (5.pielikums); 

3.5 3. nebojā mežaudzes kokus, ko atstāj nenocirstus; 
3.5 4. kokus un krūmus zāģē tā, lai koku un krūmu celmi nebūtu augstāki par 10 cm; 
3.5 5. augošu koku zarus zāģē tā, lai nebojātu koka stumbra daļu; 
3.5 6. nozāģētos kokus, koku zarus un krūmus neatstāj iegāztus mežaudzē; 
3.5 7. zarus zāģē līdz ar stumbru, neatstājot nenozāģētus zaru stumbeņus; 
3.5 8. nozāģētos kokus neapkrauj ar zariem. 
3.6 Īpaši aizsargājamu koku (dižkoku) zarus apzāģē kokkopis – arborists. 
3.7 Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, veicot plānveida Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā 

minēto potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus elektrolīnijas trases, par koku ciršanu un to turpmāko 
izmantošanu informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosūtot īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) 
informāciju par potenciāli apdraudošo koku ciršanu (5.pielikums), kā arī informē pašvaldību, kuras 
darbības teritorijā atrodas īpašums, kurā tiks cirsti potenciāli apdraudošie koki. 

3.8 Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam informācijas vēstulē norādītajā laikā, bet ne agrāk kā 
15 dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu jāierodas attiecīgajā 
zemes īpašumā, lai vienotos par Aizsargjoslu likuma 61.pantā minēto potenciāli apdraudošo koku 
sagarumošanas vai izvietošanas (nokraušanas) kārtību. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs un zemes 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var vienoties par citu ierašanās laiku un vietu vai citu šo noteikumu 
5.pielikumā norādītās informācijas saskaņošanas veidu (telefoniski, elektroniski), zemes īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam sazinoties ar elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju pa informācijas vēstulē 
norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi. 

3.9 Ja 30 dienu laikā pēc informācijas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu nosūtīšanas no zemes 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja nav saņemta atbilde par koku ciršanu, apstrādi un izvietošanu atbilstoši šo 
noteikumu 5.pielikumam vai viņš nav sniedzis 5.pielikumā norādīto informāciju, kokus atļauts nocirst bez 
saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 

3.10 Šajos noteikumos minētās informācijas vēstules tiek sūtītas uz personas deklarētās dzīvesvietas 
adresi, ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav rakstiski vienojies ar elektrotīklu īpašnieku vai 
valdītāju par citu adresi vai elektronisku saziņu. 

3. 
Meža likums: 
-12.pants (5) daļa. 

Aizliegts nocirst kokus, kas sasnieguši normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām noteikto īpaši aizsargājamo koku — dižkoku 
— izmēru. 
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Neplāna (izsludināts MBS) 0.4-20kV EPL ĀRPUS TRASES augošo apdraudošo koku zāģēšana aizsargjoslā ĀRPUS PILSĒTĀM UN 
CIEMIEM 

N° Reglamentējošie normatīvie akti 

1. 

Aizsargjoslu likums: 
61.pants. – (10²) daļa. 
 
 

(102) Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās vai situācijās, kad koki uzkrituši uz objekta vai noliekušies tādā mērā, ka tie 
vai to zari traucē objekta darbību, koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam, Dabas aizsardzības 
pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības un 
neitrālo zonu. Objekta īpašnieks vai valdītājs nedēļas laikā pēc koku nociršanas informē par to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 

2. 

MK 982: 
2.1. Komunikāciju un objektu 
ekspluatācijas un drošības 
prasības 
3. punkts  

3.11 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludinātā ārkārtējā situācijā vai tad, ja koki uzkrituši uz objekta vai noliekušies tā, ka tie 
vai to zari traucē objekta darbību, kokus cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs Meža likuma 12.panta trešās daļas 1. un 2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

 

3. 

Meža likums: 
12.pants (3) daļas 1), 2) 

punkti. 

1) ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās: 
a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība 

veicama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu, 
b) ārkārtējās situācijas seku likvidētājs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 
2) ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē 

infrastruktūras darbību: 
a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība 

veicama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu, 
b) avārijas situācijas novērsējs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 
3) ja koku ciršana nepieciešama ekspluatācijas aizsargjoslās situācijās, kad koki potenciāli var apdraudēt infrastruktūras darbību, 

kokus cērt saskaņā ar Aizsargjoslu likumā un attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodikā norādīto kārtību. 

 
12. Uzņēmējs nodrošina darbu izpildi objektā ar darbaspēku, mehānismiem, transportu, darbarīkiem. 
13. Uzņēmējs atlīdzina izdevumus zemes īpašniekiem, pašvaldībām, kas saistīti ar īpašuma vai mantas postījumiem (ja tādi bijuši). 
14. Nozāģēto zaru/krūmu 100% aizvākšana no elektrolīnijas trases ir jāveic: 

14.1. Pašvaldību nozīmes objektos (pilsēta, ciemats, kapi, parki, dārzkopības u.c.); 
14.2. Gar valsts galvenajiem autoceļiem (A), kur attālums no ceļa ass ir mazāks par 100m; 
14.3. Gar valsts reģionālajiem autoceļiem (P), kur attālums no ceļa ass ir mazāks par 60m; 
14.4. Gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (V), kur attālums no ceļa ass ir mazāks par 30m. 
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15. Pirms darbu uzsākšanas Kviksteps sistēmā pie attiecīgā darbu pieteikuma ir jāpievieno 
apliecinājums par brīdinātiem zemes īpašniekiem (Vienošanās Pielikums Nr.5). 

16. Nododot objektu Kviksteps sistēmā pie attiecīgā darbu pieteikuma ir jāpievieno 
izpildokumentācija par veiktajiem darbiem: Izpildshēma, saskaņojumi ar zemes īpašniekiem un 
pašvaldību. Izpildshēmā tīrītajos līnijas posmos jāizmanto šādi apzīmējumi: 
Nr. Tīrīšanas veids/izmaksu pozīcija Saīsinājums 
1 Trases attīrīšana - AR ZARU UTILIZĀCIJU V ar ut. (m²) 
2 Trases attīrīšana - BEZ ZARU UTILIZĀCIJAS V bez ut.(m²) 

 
3 Trases attīrīšana bez vertikālās zaru apzāģēšanas – AR 

ZARU UTILIZĀCIJU 
H ar ut. (m²) 

 
4 Trases attīrīšana bez vertikālās zaru apzāģēšanas – BEZ 

ZARU UTILIZĀCIJAS 
H bez ut. (m²) 

 
5 Koku zāģēšana, m³ m³ 
6 Koku nozāģēšana/apzāģēšana apdzīvotās vietās, gab. Ka 
7 Koku nozāģēšana/apzāģēšana ārpus apdzīvotām vietām, gab. K 
8 ZS Trases attīrīšana ZS 
9 Trases attīrīšana - AR FRĒZI F (m²) 
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II AIZSARGJOSLAS ATTĪRĪŠANA NO APAUGUMA PAKALPOJUMĀ IET 
VERTĀS OBLIGĀTĀS KVALITĀTES PRASĪBAS 

 

1.  Trases attīrīšana - AR ZARU UTILIZĀCIJU  (EUR/ha). 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 
1.1.  EPL trases un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslas horizontālā trašu tīrīšana un/vai vertikālā 

zaru apzāģēšana (“koridora” prasības) atbilstoši attēlā Nr.1 redzamajām kvalitātes prasībām ar 
100% nozāģēto zaru/krūmu aizvākšanu no objekta. 

1.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja zemes 
īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

1.3. Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā vietā 
atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

1.4. Visiem nozāģētajiem kokiem, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 cm, jābūt 
kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru stumbeņus pie 
stumbra. 

1.5. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai krūmu/koku celmi nebūtu augstāki aptuveni par 
10 cm. 
 

2. Trases attīrīšana - BEZ ZARU UTILIZĀCIJAS  (EUR/ha). 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 
2.1.  EPL trases un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslas horizontālā trašu tīrīšana un/vai vertikālā 

zaru apzāģēšana (“koridora” prasības) atbilstoši attēlā Nr.1 redzamajām kvalitātes prasībām. 
2.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja zemes 

īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 
2.3.  Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā vietā 

atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 
2.4.  Visiem nozāģētajiem kokiem, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 cm, jābūt 

kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru stumbeņus pie 
stumbra. 

2.5.  Nozāģētie koki nedrīkst atrasties zem zaru kaudzēm. 
2.6.  Atzarotiem zariem, kas ir garumā virs 2 metriem,  jābūt pārzāģētiem uz pusēm. Koka galotnes arī 

jāsazāģē sīkāk, lai neveidotos lielās zaru kaudzes un nesakārtotas trases iespaids. Zarus nedrīkst 
atstāt ceļmalās grāvjos, meliorācijas grāvjos. 

2.7. Nozāģētos zarus un/vai krūmus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu). 
2.8.  Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai krūmu/koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm. 

 

3. Trases attīrīšana bez vertikālās zaru apzāģēšanas – AR ZARU UTILIZĀCIJU (EUR/ha). 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 

3.1. EPL trases un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslas horizontālā trašu tīrīšana bez vertikālās 
zaru apzāģēšanas (bez “koridora” prasībām) ar 100% nozāģēto zaru/krūmu aizvākšanu no objekta. 

3.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja zemes 
īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

3.3. Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā vietā 
atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

3.4. Visiem nozāģētajiem kokiem, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 cm, jābūt 
kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru stumbeņus pie 
stumbra. 

3.5. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai krūmu/koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm.
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4. Trases attīrīšana bez vertikālās zaru apzāģēšanas – BEZ ZARU UTILIZĀCIJAS 
(EUR/ha). 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 

4.1. EPL trases un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslas trašu tīrīšana bez vertikālās zaru 
apzāģēšanas ( bez “koridora” prasībām). 

4.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja zemes 
īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

4.3.  Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā 
vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

4.4.  Visiem nozāģētajiem kokiem, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 cm, 
jābūt kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru 
stumbeņus pie stumbra. 

4.5.  Nozāģētie koki nedrīkst atrasties zem zaru kaudzēm. 
4.6.  Atzarotiem zariem, kas ir garumā virs 2 metriem,  jābūt pārzāģētiem uz pusēm. Koka galotnes 

arī jāsazāģē sīkāk, lai neveidotos lielās zaru kaudzes un nesakārtotas trases iespaids. Zarus 
nedrīkst atstāt ceļmalās grāvjos, meliorācijas grāvjos. 

4.7. Nozāģētos zarus un/vai krūmus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu). 
4.8.  Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai krūmu/koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm. 

 
5. Koku zāģēšana (EUR/m³). 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 
5.1. EPL trasē un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslā augošo koku un ārpus EPL trases 

aizsargjoslā augošo apdraudošo koku nozāģēšana. 
5.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja zemes 

īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 
5.3.  Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā 

vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 
5.4.  Visiem nozāģētajiem kokiem, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 cm, 

jābūt kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru 
stumbeņus pie stumbra. 

5.5. Nozāģētie koki nedrīkst atrasties zem zaru kaudzēm. 
5.6. Atzarotiem zariem, kas ir garumā virs 2 metriem,  jābūt pārzāģētiem uz pusēm. Koka galotnes 

arī jāsazāģē sīkāk, lai neveidotos lielās zaru kaudzes un nesakārtotas trases iespaids. Zarus 
nedrīkst atstāt ceļmalās grāvjos, meliorācijas grāvjos uz ceļiem, takām. Visos gadījumos, kad 
tiek pieļautas atkāpes tās jāsaskaņo ar zemes īpašnieku un ST. 

5.7. Nozāģētos zarus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu). 
5.8. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm. 
 

6. Koku nozāģēšana/apzāģēšana apdzīvotās vietās (EUR/gab.); 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 

6.1. Atsevišķi stāvošu koku 1.3m augstumā no zemes virsmas ar diametru virs 12 cm nozāģēšana 
vai apzāģēšana ar 100% zaru/krūmu aizvākšanu atbilstoši attiecīgās pašvaldības vai zemes 
īpašnieka noteiktajai kārtībai. 

6.2. Koku utilizācija atbilstoši attiecīgās pašvaldības noteiktajai kārtībai. 
6.3. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm. 
6.4. Kalkulāciju pielieto visu koku apzāģēšanai/nozāģēšanai pašvaldību nozīmes objektos (pilsēta, 

ciemats, kapi, parki, dārzkopības u.c.) un viensētās kā arī koku apzāģēšanai/nozāģēšanai 
dzīvžoga, augļu koka, koku alejas un dižkoku gadījumos. 
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6.5. Kalkulāciju drīkst izmantot kopā ar kalkulāciju "Trases attīrīšana - AR ZARU UTILIZĀCIJU  
(EUR/ha), Trases attīrīšana - BEZ ZARU UTILIZĀCIJU  (EUR/ha), Trases attīrīšana bez 
vertikālās zaru apzāģēšanas – AR ZARU UTILIZĀCIJU (EUR/ha), Trases attīrīšana bez 
vertikālās zaru apzāģēšanas – BEZ ZARU UTILIZĀCIJU (EUR/ha)" gadījumos, ja papildus 
bez kokiem ir jāveic krūmu zāģēšana trases platumā. 

6.6. Kalkulāciju nedrīkst izmantot kopā ar kalkulāciju "ZS Trases attīrīšana (EUR/km)". 
 

 

7. Koku nozāģēšana/apzāģēšana ārpus apdzīvotām vietām (EUR/gab.); 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 
7.1. Atsevišķi stāvošu koku 1.3m augstumā no zemes virsmas ar diametru virs 12 cm nozāģēšana 

vai apzāģēšana. 
7.2. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm. 
7.3. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja zemes 

īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 
7.4.  Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā 

vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 
7.5.  Visiem nozāģētajiem kokiem, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 cm, 

jābūt kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru 
stumbeņus pie stumbra. 

7.6. Atzarotiem zariem, kas ir garumā virs 2 metriem,  jābūt pārzāģētiem uz pusēm. Koka galotnes 
arī jāsazāģē sīkāk, lai neveidotos lielās zaru kaudzes un nesakārtotas trases iespaids. Zarus 
nedrīkst atstāt ceļmalās grāvjos, meliorācijas grāvjos uz ceļiem, takām. 

7.7. Kalkulāciju pielieto koku nozāģēšanai, kas neatrodas pašvaldību nozīmes objektos (pilsēta, 
ciemats, kapi, parki, dārzkopības u.c.), viensētās un nav dzīvžogs, koku aleja, augļu koki un 
dižkoki. 

7.8. Kalkulāciju drīkst izmantot kopā ar kalkulāciju "Trases attīrīšana - AR ZARU UTILIZĀCIJU  
(EUR/ha), Trases attīrīšana - BEZ ZARU UTILIZĀCIJU  (EUR/ha), Trases attīrīšana bez 
vertikālās zaru apzāģēšanas – AR ZARU UTILIZĀCIJU (EUR/ha), Trases attīrīšana bez 
vertikālās zaru apzāģēšanas – BEZ ZARU UTILIZĀCIJU (EUR/ha)" gadījumos, ja papildus 
bez kokiem ir jāveic krūmu zāģēšana trases platumā. 

7.9. Kalkulāciju nedrīkst izmantot kopā ar kalkulāciju "ZS Trases attīrīšana (EUR/km)". 
 
8. ZS Trases attīrīšana (EUR/km.); 
PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 
8.1. Kalkulāciju pielieto tikai 0.4kV gaisvadu elektrolīnijas trases tīrīšanas darbiem. 
8.2. Atbilstoši elektrolīnijas noteiktajā trases platumā iztīrīta trase no krūmiem, kokiem, kā arī 

jāveic koku zaru apzāģēšana, kas ir tuvāk par 2m elektrolīnijas vadiem. 
8.3. Elektrolīnijas trases horizontālā trašu tīrīšana atbilstošā trases platumā, izņēmuma gadījums 

pilsētas, parku, kapsētu teritorijās, kur trasē augošo koku nozāģēšanai nav iegūts saskaņojums. 
8.4. Veicot koku zaru apzāģēšanu ir jāveic visu uz vadu pusi vērsto sānu zaru apzāģēšanu no vadu 

augstuma līdz zemei attiecīgajā trase platumā, atbilstoši 1.attēlā  redzamajām kvalitātes 
prasībām. 

8.5.  Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka norādītajā 
vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

8.6. Atzarotiem zariem, kas ir garumā virs 2 metriem,  jābūt pārzāģētiem uz pusēm. Koka galotnes 
arī jāsazāģē sīkāk, lai neveidotos lielās zaru kaudzes un nesakārtotas trases iespaids. Zarus 
nedrīkst atstāt ceļmalās grāvjos, meliorācijas grāvjos uz ceļiem, takām. 

 
9. Trases attīrīšana - AR FRĒZI  (EUR/ha). 



 

33 
 

PAKALPOJUMĀ UN IZMAKSĀS IETILPST: 
9.1.  EPL trases aizsargjoslas horizontālā trašu tīrīšana un/vai vertikālā zaru apzāģēšana 

(“koridora” prasības) atbilstoši attēlā Nr.1 redzamajām kvalitātes prasībām. 
9.2. Darbus veic ar frēzes tehniku, kurai ir augsnes irdināšanas funkcija, lai saplēstu sakņu sistēmu. 
 

 

III MEŽA ĪPAŠNIEKU PRETENZIJAS 
Gadījumos, kad meža īpašnieki neļauj un kategoriski iebilst attiecīgo koku 
nozāģēšanai/apzāģēšanai, pielietot sarunu nolikuma Pielikuma Nr. 8 - vispārīgās vienošanās 
projekta Pielikumā Nr.3 sagatavoto veidlapu par to ka attiecīgajā objektā meža īpašnieks aizliedzis 
veikt koku nozāģēšanu/apzāģēšanu. 
 

IV MEŽA ĪPAŠNIEKU INFORMĒŠANA PAR TRAŠU TĪRĪŠANAS DARBIEM 
AIZSARGJOSLĀ 

1. Pirms norīkojumu/rīkojumu izdošanas, lai varētu uzsākt trašu tīrīšanas darbus, Uzņēmējam 
jānodrošina ar informāciju Pasūtītājs, kura apliecina, ka attiecīgie meža īpašnieki ir informēti 
par darbu veikšanu viņiem piederošā īpašuma teritorijā, saskaņā ar sekojošām prasībām: 

1.1.  Pirms trašu tīrīšanas darbu uzsākšanas atbilstoši Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta 
noteikumos Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” noteiktajiem termiņiem, meža īpašnieku informēšanai par trašu tīrīšanas darbu 
veikšanu, obligāti izmantot Vispārīgās vienošanās Pielikumā Nr.2 norādīto veidlapu. 

1.2. Uzņēmējam nododot Pasūtītājam izpildītos Pasūtījumus jāuzrāda informētie meža 
īpašnieki par trašu tīrīšanas darbu veikšanu atbilstoši Vispārīgās vienošanās Pielikumā Nr.5 
norādītajam veidlapas paraugam. 

1.3.  Pirms apdraudošo koku nozāģēšanas ārpus trases aizsargjoslā ievērojot Ministru 
kabineta noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” noteiktos termiņus attiecībā par meža īpašnieku informēšanu, kā 
arī pielietojot MK noteikumos noteikto veidlapu (vispārīgās vienošanās Pielikums Nr.6). 
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Pielikums Nr.3: Informācija par Kandidātu 

Informācija par Kandidātu 
 

Tabula 3.1. 
Kandidāta pieredze sarunu nolikumā norādīto pakalpojumu veikšanā* 

Nr. P. 
K. 

Pasūtītāja nosaukums, 
adrese 

Pasūtītāja 
kontaktpersona, vārds, 

uzvārds, tālrunis 

Pakalpojuma 
uzsākšanas, pabeigšanas 

gads/ mēn. 

Īss pakalpojuma izpildes 
apraksts (uzskaitīt veiktos trašu 
tīrīšanas vai līdzvērtīgos darbus) 

     
     
     

*Ja Kandidāts Nolikuma prasību izpildei balstās arī uz citām personām, tabulu jāaizpilda atsevišķi 
par Kandidātu un atsevišķi par citām personām (piem.apakšuzņēmējiem). 

 
Tabula 3.2. 

Kandidāta personāla saraksts (pa iepirkuma daļām)* 
Vārds, uzvārds Darba vieta 

(komercsabiedrības 
nosaukums) 

Amats Sertifikāta, licences Nr. 
un ED grupa 

Darbu vadītājs iepirkuma daļā:    
….    
Brigādes darbinieki iepirkuma 
daļā: 

   

….    
…    

*Brigādes jānokomplektē atbilstoši Nolikuma 6.2.1.; 6.2.2.punkta prasībām. Ja tiek piesaistīts citu 
uzņēmumu personāls, attiecīgi kolonnā “Darba vieta” jānorāda personāla darba vieta uz pieteikuma 
iesniegšanas brīdi. 

 
Tabula 3.3. 

Kandidāta tehnikas, instrumentu, transporta un aprīkojuma saraksts (pa iepirkuma 
daļām) Pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar Nolikuma prasībām* 

Nosaukums Izcelsmes valsts, 
izgatavošanas gads 

Vienību skaits Piederība 
(īpašumā/jānomā/jāpērk) 

    
*Ja Kandidāts Nolikuma prasību izpildei balstās arī uz citām personām, tabulu jāaizpilda atsevišķi par 
Kandidātu un atsevišķi par citām personām 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtēšanas gaitā var pieprasīt iesniegt automašīnu un 
traktortehnikas reģistrācijas dokumentu kopijas, lai pārliecinātos par minētās tehnikas īpašuma 
tiesībām. 

 
Tabula 3.4. 

Kandidāta apakšuzņēmēju saraksts 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Reģistrācijas Nr. Apakšuzņēmēja 

darbu saraksts 
Apakšuzņēmēja darbu apjoms % 

no kopējā apjoma 
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Pielikums Nr.4: Piedāvājuma vēstule 

Akciju sabiedrībai "Sadales tīkls"  
Šmerļa ielā 1,  
Rīga LV -1160, Latvija 
2021.gada "__". ___________ 

 
Piedāvājuma vēstule  

Sarunām "0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls", Dienvidu 
tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu 

tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā" (ID Nr. IPR-65061) 

 
 

      Iepazinušies ar sarunu procedūras "0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS 
"Sadales tīkls", Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, 
Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā" dokumentiem un tā 
grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, 
apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti pretendenta 
________________________ vārdā, piedāvājam izpildīt sarunu priekšmeta prasības pēc 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, kā to paredz Vispārīgās vienošanās 
noteikumi un sarunu procedūras prasības, par cenām, kas norādītas mūsu piedāvājumā. 

 
Kopējā piedāvājuma cena pa sarunu priekšmeta daļām: 

Daļa Nr.___ - ______ EUR (______________summa vārdiem) bez PVN; 

….. 

Apliecinām: 

 Piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu 
atvēršanas datuma, un tas mums būs saistošs, un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī, līdz 
noteiktā perioda beigām; 

 esam iepazinušies ar visiem sarunu procedūras Nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā 
saprotami tajā minētie nosacījumi un prasības, un esam gatavi slēgt (parakstīt) vispārīgo 
vienošanos, ievērojot sarunu procedūras Nolikuma noteikumus; 

 mūsu piedāvājuma cenās un cenās līguma izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās 
izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi un mēs saprotam, ka Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs neakceptēs nekādas papildus izmaksas; 

 mēs apliecinām, ka piedāvātās cenas būs nemainīgas no līguma parakstīšanas brīža līguma 
darbības laikā; 

 apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot 
konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos 
darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

 mūsu uzņēmumam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro. Mēs saprotam, ka 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbaudīs informāciju par nodokļu parādu neesamību 
piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieejamajās publiskajās datu 
bāzēs un šādā pārbaudē konstatētie nodokļu parādi būs par iemeslu piedāvājuma 
noraidīšanai; 
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Piedāvājuma daļas, kurās norādītā informācija ir uzskatāma par Pretendenta komercnoslēpumu 
Komerclikuma 19.panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama trešajām personām saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta 2.daļas prasībām: 
________________________________ 
 

Informācija, kuru Pretendents nebūs norādījis kā komercnoslēpumu, līguma noslēgšanas gadījumā 
būs publiski pieejama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pircēja profilā, ievērojot Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta 10.daļu. 
 

 
Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās  personas vārds, uzvārds, paraksts:__________ 
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Pielikums Nr.5

Crva –  kopējie tīrāmie apjomi trases attīrīšana - AR ZARU UTILIZĀCIJU, ha 
Crvb - kopējie tīrāmie apjomi trases attīrīšana - BEZ ZARU UTILIZĀCIJAS, ha 
Ca - kopējie tīrāmie apjomi trases attīrīšana bez vertikālās zaru apzāģēšanas - AR ZARU UTILIZĀCIJU, ha 
Cb - kopējie tīrāmie apjomi trases attīrīšana bez vertikālās zaru apzāģēšanas - BEZ ZARU UTILIZĀCIJAS, ha
Ck - kopējie tīrāmie apjomi koku zāģēšana, m³ 
Cka - kopējie tīrāmie apjomi koku nozāģēšana/apzāģēšana apdzīvotās vietās, gab. 
Ckn - kopējie tīrāmie apjomi koku nozāģēšana/apzāģēšana ārpus apdzīvotām vietām, gab. 
Cz - kopējie tīrāmie apjomi ZS Trases attīrīšana, (km) 
 
Pakalpojuma "Trases attīrīšana – AR FRĒZI, (ha)" cenas piedāvājuma aizpildīšana ir brīva griba no Pretendenta puses. 
tiks iekļauts vispārīgajā vienošanās, bet piedāvātā cena netiks vērtēta: 
Daļa Tīklu nodaļa Cena par ha 

1 Jelgava  
2 Ķekava  

3 Ventspils  
4 Jēkabpils  
5 Madona  
6 Valmiera  

Cf - kopējie tīrāmie apjomi Trases attīrīšana - AR FRĒZI, (ha) 
 

Daļa Tīklu nodaļa Crva 
Cena 
par 
ha Su

m
m

a 

Crvb 
Cena 
par 
ha Su

m
m

a 

Ca  
Cena 
par 
ha Su

m
m

a 

Cb 
Cena 
par 
ha Su

m
m

a 

Ck 
Cena 
par 
m³ Su

m
m

a 

Cka 
Cena 
par 
gab Su

m
m

a 

1 Jelgava 15   25   25   15   500   10000  
2 Ķekava 10   5   20   2   6000   14000  
3 Ventspils 38   56   14   21   300   2500  
4 Jēkabpils 48   53   35   30   1400   350  
5 Madona 50   45   33   32   1300   300  
6 Valmiera 73   60   30   25   4000   3600  
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Pielikums Nr.6: Piedāvājuma nodrošinājuma formas 

Piedāvājuma nodrošinājuma formas 
Forma 1 – Bankas galvojums 

 
______, 20__. gada ___. _______                         Akciju sabiedrībai "Sadales tīkls", 

                             Šmerļa ielā 1,  
                            Rīgā, LV – 1160, Latvija, 
                            Reģ.Nr. 40003857687 
 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____ 
 
Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 
_______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka mūsu klients – _______________ 
(vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – 
Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs 
(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): 
_______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā "_______________" (iepirkuma 
identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras 
dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru 
tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), gadījumā, 
ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments 
(turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata 
un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot 
konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 
 
1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;  
2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 
paredzēto līguma nodrošinājumu;  
3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  
 
Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 
autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti 
uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās 
kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt 
Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 
 
Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai 
jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja 
Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese).  
 
Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku 
no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 
 
Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand 
Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai 
garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 
Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 
strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 
 
[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Forma II 
 

Piedāvājuma nodrošinājums 
(Pielikums apdrošināšanas polisei Nr. _____) 

 
 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Sadales tīkls", 
      Šmerļa ielā 1,  Rīgā, LV – 1160, Latvijā, 

      Reģ.Nr. 40003857687 
 
 
Pasūtījums: "__________________" (iepirkumu procedūras nosaukums)  

________________ (Pretendenta nosaukums)____________, reģistrēta [valsts nosaukums] 
Uzņēmumu Reģistrā ar Nr.________________, adrese ________ (turpmāk tekstā saukts – 
Pretendents) ___. _________ ir iesniegusi savu piedāvājumu augstākminētā Pasūtījuma 
izpildei. 

Ar šo mēs, _____ (Apdrošinātāja nosaukums)__________, reģistrēta [valsts nosaukums] 
Uzņēmumu reģistrā ar Nr._________, adrese: _________________(turpmāk tekstā saukts - 
Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret Akciju sabiedrībai "Sadales 
tīkls" (turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs) par summu __________ EUR 
(_________________), no kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā. 

Šīs saistības nosacījumi ir sekojoši: 
 
Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents: 

1.  Atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma derīguma termiņa 
laikā; 

2. Ir atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju un noteiktajā laika periodā: 
2.1. neparaksta līgumu (vispārīgo vienošanos) vai 
2.2. neiesniedz prasīto līguma (vispārīgās vienošanās) izpildes nodrošinājumu. 

Mēs apņemamies kā pats parādnieks samaksāt minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja 
pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, 
ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augstākminēto nosacījumu spēkā stāšanos. 

 

Šis galvojums ir spēkā no 20__. gada ___.______ līdz 20__. gada __._____. Prasības sakarā 
ar šo galvojumu netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 
20__. gada ___. ___________, ieskaitot. 

 

Pretrunu gadījumā starp apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas polises noteikumiem un šo 
pielikumu, šis pielikums ir noteicošais. 
 

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti un Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs. 
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Pielikums Nr.7: pakalpojuma sniegšanas vietas 

Pakalpojuma sniegšanas vietas 
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Pielikums Nr.8: Līguma projekts 
 

  - Vispariga_vienosanas.docx 


