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A. ATKLĀTA KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  
Rīga, LV-1230 
Vien. reģ. Nr. 40003032949 
AS "SEB banka", Kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 
 
organizē iepirkuma procedūru – atklātu konkursu "Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu 
AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras objektiem" saskaņā ar šo atklāta konkursa nolikumu 
(turpmāk tekstā "Nolikums"). 

2. Līgumslēdzējs  

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga 
Vien. reģ. Nr. 40003032949 
AS "SEB banka" 
Kods UNLALV2X001 
Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

3.  Iepirkuma procedūra 

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums". 
Iepirkuma procedūrā piedalīties un kā Pretendents iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 
prasībām drīkst jebkurš ieinteresētais piegādātājs. 

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītāja Zane 
Skulte; tālr.: 67728254;e-pasts: Zane.Skulte@latvenergo.lv. 

5. Atklāta konkursa priekšmets un apjoms 

5.1. Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras 
objektos. Pakalpojumu apjoms un prasības par apsardzes pakalpojuma nodrošināšanu noteikts 
Pielikumā Nr.1. 
5.2. Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums par visu atklāta konkursa priekšmetā norādīto 
apjomu. Piedāvājumi par daļu no norādītā apjoma netiks izskatīti. 
5.3. Pakalpojuma izpildei Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus.  
5.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs negarantē konkrētu iepirkuma apjomu nevienam 
iepirkuma procedūras uzvarētājam. 
5.5. Piedāvājuma varianti (alternatīvas) nav pieļaujami. 

6. Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš 

6.1. Vieta – Latvijas Republika. 
6.2. Paredzamā līguma darbības termiņš - 2 (divi) gadi no pakalpojuma uzsākšanas dienas . 
6.3. Paredzamais pakalpojuma uzsākšanas termiņš - 2021. gada 2. ceturksnis. 

7. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa 

7.1. Piedalīšanās atklātajā konkursā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas 
saskaņā ar to izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem. 
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7.2. Dalība atklātajā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 
piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt 
šajā Nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus.  
7.3. Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem ir publiski 
pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē www.latvenergo.lv sadaļā 
"Iepirkumu procedūras" un Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu 
apakšsistēmā. 
7.4. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Nolikuma dokumenti, kā arī tā 
skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi 
sekot mājas lapā publicētajai informācijai par šo iepirkuma procedūru. Visa papildu informācija 
(skaidrojumi, grozījumi un tml.) tiks publicēta Nolikuma 7.3.punktā norādītajās interneta 
adresēs. 
7.5. Ja Pretendentam nepieciešami Nolikuma skaidrojumi, viņš par to laikus paziņo 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pa e-pastu, kas norādīts Nolikuma 4.punktā vai iesniedz 
tos Elektroniskās iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 
7.6. Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai ir iespēja iepazīties klātienē ar Objektiem, 
pakalpojuma apjomu un prasībām, ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
beigu termiņa, nosūtot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uz Nolikuma 4.punktā norādīto e-
pastu pieprasījumu.  
7.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikus iesniegtu papildu informācijas pieprasījumu 
atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ne vēlāk kā 
6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 
7.8. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs Pretendentam, kas 
uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju mājas lapā, kurā ir pieejami iepirkuma 
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
7.9. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm 
izmaksām neatkarīgi no piedāvājumu izvērtēšanas norises un rezultāta. 
7.10. Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt 
tā komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas 
Pretendentam nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta 
informācija, kuras publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar 
normatīvo aktu vai Nolikuma prasībām. 
7.11. Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
7.12. Iesniegtie dokumenti vai dokumentu kopijas jāapliecina Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā. 

8. Valoda 

8.1. Atklāta konkursa nolikums sagatavots latviešu valodā. 
8.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā.  

B. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA  

9. Piedāvājuma noformēšana 

9.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu 
prasībām, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 
9.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 
9.2.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos 
rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās 
formas; 



 5

9.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs 
aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir 
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 
9.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 
9.3.1. Piedāvājuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 
Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 
9.3.2. piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību 
apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru); 
9.3.3. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, 
gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan 
parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 
9.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 
ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus. 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš 

10.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 120 (viens simts divdesmit) 
dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu 
tiks atzīti kā neatbilstoši un tiks noraidīti.  
10.2. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu. 
10.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma 
derīguma termiņu uz noteiktu laiku.  

11. Piedāvājuma saturs  

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti norādītajā secībā: 
11.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota atbilstoši atklāta konkursa Nolikumam pievienotajai 
formai (Pielikums Nr.2) un kuru paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās 
pilnvarots pārstāvis. Ja piedāvājuma vēstuli paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno dokuments, 
kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt piedāvājumu. 
11.2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 12.punktu. 
11.3. Pretendentu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Nolikuma 13. punktu. 
11.4. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma Pielikuma Nr.1 C sadaļu. 
11.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.4, piedāvājumā ietverot: 
11.5.1. posteņu stundas izmaksas/likmes katrā objektā; 
11.5.2. katra objekta kopējās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas. 

12. Piedāvājuma nodrošinājums 

12.1. Pretendentam jāpievieno savam piedāvājumam piedāvājuma nodrošinājums EUR 
20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.  
12.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 
12.2.1. kā Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura nav šo nodrošinājumu 
iesniedzošais Pretendents, beznosacījumu garantijas oriģināls uz Pretendenta vārda, ko 
izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas darbojas Latvijas Republikā vai 
ārvalstīs, atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai formai. Garantijai jābūt izdotai un reģistrētai 
saskaņā ar Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības reģistrācijas valsts likumiem; 
12.2.2. kā apdrošināšanas polises kopija, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs un ko izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta 
apdrošināšanas sabiedrība, kura nav šo nodrošinājumu iesniedzošais Pretendents, tai 
pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju un apdrošinātāja izsniegtās garantijas vēstules 
oriģinālu atbilstoši Pielikumā Nr. 3 noteiktai formai. Papildu Pretendents iesniedz bankas 
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maksājuma uzdevumu ar attiecīgās Kredītiestādes oriģinālu zīmoga nospiedumu, kas apliecina, 
ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā 
apjomā un termiņā; 
12.2.3. kā maksājuma uzdevuma dublikāts ar attiecīgu Kredītiestādes spiedogu, kas apliecina, 
ka maksājums ir ticis ieskaitīts Nolikuma 1. punktā norādītajā Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja kontā. Uz maksājuma uzdevuma jānorāda mērķis: Piedāvājuma nodrošinājums 
atklātam konkursam "Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu AS "Latvenergo" kritiskās 
infrastruktūras objektiem" (Id.Nr.IPR-65158). 
12.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 
12.3.1. iepirkuma procedūras dokumentos minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, 
skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarinājumā, kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņojis Pretendents un 
galvotājs; 
12.3.2. līdz līguma noslēgšanai. 
12.4. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts, iestājoties īsākajam no šādiem termiņiem: 
12.4.1. pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 
12.4.2. pēc dienas, kad noslēgts līgums ar Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības. 
12.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiek ieturēts, ja: 
12.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, tā derīguma termiņa laikā; 
12.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav 
parakstījis līgumu noteiktajā termiņā. 
12.6. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā Kredītiestādes vai apdrošināšanas 
sabiedrības garantija (saskaņā ar Nolikuma 12.2.1. punktu), kas nav parakstīts ar elektronisko 
parakstu, oriģināls jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai jānosūta pa pastu līdz 
Nolikuma 14.punktā minētajam termiņam. Iesniegšanas vai nosūtīšanas adrese: AS 
"Latvenergo", Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā (jāiesniedz pasta kontrolē, ieeja 
pa kāpnēm no Mednieku ielas, uz durvīm norāde "Iepirkumu piedāvājumu, dokumentu, 
korespondences iesniegšana"). 
12.7. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta 
kontā, Kredītiestādes garantijas oriģināls tiek atgriezts pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma. 

13. Pretendentu atlases prasības un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

13.1. Pretendentam ir jāatbilst šādām atlases (kvalifikācijas) prasībām: 

Nr.p.k Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības Iesniedzamie dokumenti 

13.1.1. Personas paraksta tiesības Pretendenta vārdā. Pielikumam Nr.2 "Piedāvājuma 
vēstule" jāpievieno dokumenti, kas 
apliecina Piedāvājuma vēstuli 
parakstījušās personas paraksta 
tiesības Pretendenta vārdā (izņemot 
gadījumu, ja paraksta tiesīga 
persona ir norādīta Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā). 

13.1.2. Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) 
valsts likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 

Ja Pretendents nav reģistrēts 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā, Pretendenta reģistrācijas 
dokumenta kopija, ko izdevusi 
Pretendenta reģistrācijas valsts 
kompetentā iestāde. 
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13.1.3. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes 
vai padomes loceklis, patiesais labuma guvējs, 
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai 
persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora 
priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu vai tai nav 
piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par 
jebkuru no sekojošiem nodarījumiem: 
- noziedzīgas organizācijas izveidošana, 

vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā 
formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 
izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 
piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, 
neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 
uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 
pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, 

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu 
grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 
terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 
aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 
personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu 
veikšanai, 

- cilvēku tirdzniecība, 
- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas. 
Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 
dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 
vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais 
lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) 
gadi. 

Pielikums Nr.2 "Piedāvājuma 
vēstule", kurā iekļauts attiecīgais 
apliecinājums. 
Ja Latvijā reģistrēta Pretendenta 
valdes vai padomes loceklis, patiesā 
labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā 
persona, prokūrists, vai persona, 
kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu 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 13.1.3.punktā 
minētie gadījumi. 
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus 
Latvijas, 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 
Pretendentu neattiecas neviens no 
Nolikuma 13.1.3.punktā 
noteiktajiem izslēgšanas 
noteikumiem. 

13.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas 
process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība 
vai Pretendents netiek likvidēts. Ja maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai izlīgums 
(mierizlīgums), izvērtējot iespējamos ekonomiskos 
riskus un ņemot vērā iepirkuma līguma priekšmetu, 
var lemt par izslēgšanas nosacījuma 
nepiemērošanu. 

Pielikums Nr.2 "Piedāvājuma 
vēstule", kurā iekļauts attiecīgais 
apliecinājums.  

13.1.5. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas 
lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts 
par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 
izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, 

Pielikums Nr.2 "Piedāvājuma 
vēstule", kurā iekļauts attiecīgais 
apliecinājums. 
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izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 
konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par 
sadarbību iecietības programmas ietvaros 
Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai 
samazinājusi naudas sodu. Izslēgšanas nosacījums 
netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums 
vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais 
lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 
mēneši. 

13.1.6. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, 
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par 
vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 
- vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja 

tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 
tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības 
dalībvalstī. Izslēgšanas nosacījums netiek 
piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 
minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi, 

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta 
darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 
termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama 
par personām, kuras uzsāk darbu. Izslēgšanas 
nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 
spriedums vai citas kompetentās institūcijas 
pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem 
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

Pielikums Nr.2 "Piedāvājuma 
vēstule", kurā iekļauts attiecīgais 
apliecinājums. 

13.1.7. Ja Pretendents atbilst kādam no Nolikuma 13.1.3.-
13.1.6.punktos minētajiem izslēgšanas 
gadījumiem, Pretendentam tas jānorāda 
piedāvājumā. Šādā gadījumā, ja Pretendents 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. 

Apliecinājums, ka tiks iesniegti 
uzticamības nodrošināšanas 
pierādījumi, ja tādi tiks pieprasīti. 

13.1.8. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts 
vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 
nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās 

Pielikums Nr.2 "Piedāvājuma 
vēstule", kurā iekļauts attiecīgais 
apliecinājums. 
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apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00. 

 

 
13.1.9. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam ir jāiesniedz 
izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas un sastādītas 
saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem par to, ka:  

- tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 
tas neatrodas likvidācijas stadijā, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu; 

- ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams, nav 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 
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

- tas nav 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. 

13.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma 
procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
13.2.1. 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 Pretendenta izvēlē, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams 
novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 
13.2.2. Pretendentam 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 Pretendents nevar 
pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 
neierobežo konkurenci; 
13.2.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību noteiktajām 
Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 
13.2.4. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 
līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai 
biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) 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. 
Šī punkta nosacījums attiecināms arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības; 
13.2.5. Pretendents 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: 

–  1.tabulas 12., 13.,28., 29., 30. 32., 33., 34. un 36. punkts; 
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–  2.tabulas 8., 9., 10., 13., 14., 18., 22. un 23. punkts. 

13.2.6. Norādītie izslēgšanas kritēriji netiek piemēroti, ja: 
- no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums attiecībā uz Nolikuma 12.1.4.punktā, 13.2.5. 
punktā norādītajiem pārkāpumiem līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 
mēneši; 

- no dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izmantojis Nolikuma 13.2.4.punktā 
norādītās tiesības līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

13.3. Nolikuma 13.1.3.-13.1.6. punktos norādīto dokumentu vietā Pretendents ir tiesīgs iesniegt 
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu 
atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām Latvijas Republikas likuma 
"Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 56.pantā noteiktajā kārtībā. 
Dokumenta forma pieejama Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 
(www.iub.gov.lv/), kā arī Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo 
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma 
līguma vērtības. 
13.4. Ja Pretendenta maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos 
riskus, lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras. 
13.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju 
kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet iegūtā informācija 
neatbilst faktiskajai situācijai, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 
attiecīgo faktu. 
13.6. Pretendenta atbilstība Nolikuma 13.1.8.punktā noteiktajai atlases prasībai tiks pārbaudīta 
uz piedāvājuma iesniegšanas dienu. Pretendentam, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto 
piedāvājuma izvēles kritēriju tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atbilstība Nolikuma 
13.1.8.punktā noteiktajai atlases prasībai tiks pārbaudīta atkārtoti pirms lēmuma pieņemšanas 
un līguma slēgšanas brīdi, lai izslēgtu līguma slēgšanu ar Pretendentu, kuram ir nodokļu parādi. 
Nolikuma 13.1.8.punktā noteiktā atlases prasība var tikt piemērota līdz līguma noslēgšanai. 
13.7. Pretendents atbilstoši Apsardzes darbības likuma 10.panta piektajai daļai tiesīgs 
iepirkuma līgumā noteiktā pakalpojuma izpildei piesaistīt ne vairāk kā 1 (vienu) 
apakšuzņēmēju. Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs nav tiesīgs nodot tālāk citiem 
izpildītājiem (apakšapakšuzņēmējiem) savu saistību izpildi. Apakšuzņēmēja darbinieki 
nedrīkst būt paralēli nodarbināti pie Pretendenta. 
13.8.  Ja Pretendents paredzējis pakalpojuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, Pretendentam 
tas jānorāda Piedāvājuma vēstulē (Pielikums Nr.2), kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam 
paredzētie pakalpojumi. Pretendentam par piesaistīto apakšuzņēmēju jāiesniedz apliecinājumi, 
dokumenti saskaņā ar Nolikuma 13.1.1.-13.1.8.punktiem un, atbilstoši apakšuzņēmējam 
paredzētiem pakalpojumiem, apliecinājumi, dokumenti saskaņā ar Nolikuma Pielikuma Nr.1 C 
sadaļas 5.-9.punktiem. Ja pakalpojums vai tā daļa tiks nodrošināta objektā Administratīvā ēka, 
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, papildus jāiesniedz apakšuzņēmējam izsniegtas 
industriālās drošības sertifikāta (IDS) kopija.  
13.9. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, iesniedzot attiecīgu šīs personas 
apliecinājumu, sadarbības līgumu vai vienošanos. Šādā gadījumā uz Pretendenta norādīto 
personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta 
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konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 13.1.3.-13.1.8. un 
Pielikuma Nr.1 C sadaļas 4.-9. punktos, minētās atlases prasības un 13.2. punktā noteiktie 
izslēgšanas nosacījumi, un Pretendentam par šo personu piedāvājumā jāiekļauj attiecīgie 
dokumenti. 
13.10. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad personālsabiedrības biedram jāiesniedz 
apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 13.1.3.-13.1.8.punktu prasībām. 

14. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
līdz AS "Latvenergo" mājas lapā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam (pēc 
Latvijas laika). 
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie 
piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  

C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 

15. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  

15.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  
15.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process elektroniskā vidē ir atklāts un tam var sekot 
līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, kā arī pēc 
piedāvājumu atvēršanas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Pretendenti 
var iepazīties ar piedāvājumu atvēršanas rezultātiem. 

16. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 

16.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums ir atbilstošs 
Nolikuma prasībām.  
16.2. Iesniegtajai piedāvājuma vēstulei jāatbilst Nolikuma 11.1. punkta prasībām. 
16.3. Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst Nolikuma 12. punkta prasībām. 
16.4. Pretendentu kvalifikācijas (atlases prasību) atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz 
dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 13. punkta prasībām. 
16.5. Piedāvājuma tehniskā atbilstība tiks izvērtēta atbilstoši Nolikuma Pielikumiem Nr.1, 
Nr.4) un līguma projekta galvenajiem nosacījumiem (Pielikums Nr.5). 
16.6. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem noteiktā termiņā iesniegt 
skaidrojumus un precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie 
skaidrojumi un precizējumi netiks izskatīti un ņemti vērā pie piedāvājumu izvērtēšanas. 
16.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto informāciju 
un tehnisko specifikāciju datus kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs, citiem 
ekspertiem un citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, 
kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais 
Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
16.8. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju 
autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus vai iesniedz 
apliecinātu dokumenta kopiju.  
16.9. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 
16.9.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 
16.9.2. Nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma prasībām; 
16.9.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 13. punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 
novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša Nolikuma 13. punktā 
noteiktajām atlases prasībām; 
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16.9.4. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 11.4. punktā prasīto informāciju tā tehniskās 
atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša visām Nolikumā 
norādītajām prasībām, tādējādi piedāvātais pakalpojums pēc būtības nav izmantojams 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 
16.10. Piedāvājumam var tikt piemērota izvērtēšana, vai tas nav nepamatoti lēts. 
16.11. 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: 
16.11.1. Sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 
16.11.2. Īpašiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 
16.11.3. Piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 
16.11.4. Vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un 
darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 
16.11.5. Saistībām pret apakšuzņēmējiem; 
16.11.6. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu. 
16.12. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiks noraidīts.  
16.13. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko atbilstību ir 
priekšnoteikums Pretendentu finansiālā piedāvājuma izvērtēšanai. Negatīva atzinuma gadījumā 
Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

17. Piedāvājumu izvērtēšana un izvēle  

17.1. Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks veikta 
tikai tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem un nav noraidīti.  
17.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku 
kļūdu. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas 
izlabos un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu informēs Pretendentu. Vērtējot 
finanšu piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņems vērā labojumus. 
17.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā 
tikai cenas kritēriju.  
17.4. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labumu 
guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai 
padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, 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 vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās 
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, 
Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 
17.5. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem, gadījumā, ja tiem iepirkuma procedūras 
rezultātā varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (pirmie 2 (divi) piedāvājumi, kas pie 
Piedāvājumu iesniegšanas iegūst vislielāko saimnieciskā izdevīguma novērtējumu), 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Piedāvājumu izvērtēšanas laikā var pieprasīt iesniegt 
informāciju, kas nepieciešama šo Pretendentu atbilstības izvērtēšanai saskaņā ar Nolikuma 
17.4. punkta nosacījumiem. Informācijas pieprasījums nevar tikt uzskatīts par apliecinājumu, 
ka ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

18. Lēmuma pieņemšana 

18.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Nolikuma prasībām atbilstošam saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, ņemot vērā tikai cenas kritēriju.  
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18.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot 
nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav 
iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 
18.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, 
ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru 
intereses šādi tikušas skartas. 

19. Paziņojums par iepirkuma procedūras 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. 

20. Līguma parakstīšana 

20.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs līgumu ar iepirkumu procedūras uzvarētāju ne 
ātrāk kā nākamajā dienā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktā 
nogaidīšanas laika. 
20.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras 
rezultātā ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, slēgs Līgumu atbilstoši Līguma projektam 
(Nolikuma Pielikums Nr.5). Atkāpšanās no Līguma projekta (Nolikuma Pielikums Nr.5) 
(neiekļaujot Līguma projektā paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) nav 
pieļaujama/netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses. Ja izraudzītais 
Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieņemt 
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju vai 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt 
Līgumu ar nākamo saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, bet tas atsakās slēgt 
Līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
20.3. Pretendentam, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 21 (divdesmit vienas) 
kalendārās dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
jāiesniedz tā saistību (līguma) izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Pretendenta iesniegtā 
piedāvājuma cenas gadā. Saistību izpildes nodrošinājumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
būs tiesīgs izmantot, lai kompensētu Pretendenta saistību neizpildes rezultātā Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu.  
20.4. Saistību izpildes nodrošinājumam ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pieņemama 
kredītiestādes garantija (Nolikuma pielikums Nr.6) vai apdrošināšanas polise, kas paredz 
nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja pirmā pieprasījuma samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tā pieprasītās 
summas nodrošinājuma apmērā. Saistību izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neatzīs kredītiestādes 
garantiju vai apdrošināšanas polisi, ja tā rīcībā būs informācija par nodrošinājuma izsniedzēja 
maksātnespēju.  
20.5. Ja nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises formā, tad polisei ir jāietver 
sekojoša informācija: 
1) apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 

beznosacījuma kārtībā noteiktā termiņā tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma atlīdzības 
summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību; 

2) pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību; 

3) polise ir spēkā (ir veikta prēmijas samaksa). 
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20.6. Saistību izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes kontā Nolikuma 20.3.punktā norādītajā nodrošinājuma 
apmērā. 
20.7. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad Līgums stājies spēkā, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs noslēgtā Līguma pamattekstu (ievērojot personas datu aizsardzības 
prasības un konfidencialitātes nosacījumus) publicēs savā pircēja profilā. Vispārīgās 
vienošanās 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 Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS 
"Latvenergo", reģ.Nr.40003032949.  
21.2. Pretendents, kā no savas puses atklāta konkursa un atklāta konkursa līguma izpildē 
iesaistīto personu, ka arī 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 Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmus 
juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 
21.3. Objekta apskate: 
21.3.1. Pretendenta pieteikumā objekta apskatei norādīto Pretendenta pārstāvju personas datu 
apstrādes mērķis – nodrošināt Pretendenta pārstāvjiem piekļuvi Pārziņa objektam un iespēju 
iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar atklāta konkursa priekšmetu. 
21.3.2. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai, tajā skaitā noziedzīgo nodarījumu novēršanai, 
Pārzinis glabā Pretendenta pieteikumā objekta apskatei norādītus personas datus 3 (trīs) gadu 
termiņā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecībā uz iepirkuma procedūru. 
21.4. Piedāvājumu vērtēšana: 
21.4.1. Pretendenta piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes 
mērķis – izvērtēt iesniegtā piedāvājuma tiesiskumu. 
21.4.2. Pretendenta piedāvājumā norādīto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – 
nodrošināt informācijas apriti. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un iepriekšējo 
Pretendenta pasūtītāju kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – pārliecināties par Pretendenta 
atbilstību Nolikuma prasībām. 
21.4.3. Pārzinis glabā Pretendenta piedāvājumā norādītus fizisko personu datus 3 (trīs) gadu 
termiņā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecībā uz iepirkuma procedūru, izņemot fizisko 
personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta piedāvājumā un kas kļūst par noslēgtā 
iepirkuma procedūras līguma neatņemamu sastāvdaļu. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājums 
tiek glabāts kopā ar atklāta konkursa līgumu visā atklāta konkursa līguma darbības laikā, ka arī 
atklāta konkursa līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku 
glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu.  
21.5. Iepirkuma procedūras līguma izpilde: 
21.5.1. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta piedāvājumā norādītus fizisko personu datus 
ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un nolikuma nosacījumu 
izpildi, ievērot Pārziņa leģitīmās intereses, 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. 
21.5.2. Pārzinis glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta piedāvājumā 
un kas kļūst par noslēgtā atklāta konkursa līguma neatņemamu sastāvdaļu, visā atklāta konkursa 
līguma darbības laikā, ieskaitot atklāta konkursa līgumā noteikto garantijas termiņu, ka arī 
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atklāta konkursa līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku 
glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu. 
 

22. Konfidencialitāte 

22.1. Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu 
kaitēt tā komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas 
Pretendentam nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta 
informācija, kuras publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar 
normatīvo aktu vai Nolikuma prasībām. 
22.2. Pretendentam ir pienākums saņemtos konkursa materiālus izmantot tikai piedāvājuma 
izstrādei un nenodot trešajām personām. 
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D. PIELIKUMI 

Pielikums Nr. 1 - PRASĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI 

A. Fiziskās apsardzes nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu apjoms 

Pļaviņu HES,  
Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
visu diennakti 1 
dienas - tikai darba dienās 2 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Objekta autotransports* vidējais nobraukums ~ 600 km mēnesī 
Apgaitas kontroles sistēma līdz 28 nolasītājiem 
Kontroles procedūra  5 reizes mēnesī ārpus noteiktā darba laika 
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, atskaites vienu reizi mēnesī  
Sakaru līdzekļi 6 rācijas (viena stacionāra), mobilais telefons 

 
Ķeguma HES,  
Ķeguma pr.7/9, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
visu diennakti 1 
dienas - tikai darba dienās 2 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Apgaitas kontroles sistēma līdz 25 nolasītājiem 
Kontroles procedūra 5 reizes mēnesī ārpus noteiktā darba laika 
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, katru mēnesi iesniegt atskaiti  
Sakaru līdzekļi 6 rācijas (viena stacionāra), mobilais telefons 

 
Rīgas HES,  
Doles sala, Salaspils novads, LV-2121 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
visu diennakti 2 
dienas - tikai darba dienās 1 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Objekta autotransports*  vidējais nobraukums ~ 2500 km mēnesī 
Apgaitas kontroles sistēma līdz 30 nolasītājiem 
Kontroles procedūra  5 reizes mēnesī ārpus noteiktā darba laika 
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, katru mēnesi iesniegt atskaiti  
Sakaru līdzekļi 6 rācijas (viena stacionāra), mobilais telefons 
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Rīgas TEC – 1,  
Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
visu diennakti 1 
dienas - tikai darba dienās 1 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Apgaitas kontroles sistēma līdz 22 nolasītājiem 
Kontroles procedūra  5 reizes mēnesī ārpus noteiktā darba laika 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, katru mēnesi iesniegt atskaiti  
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Sakaru līdzekļi 5 rācijas (viena stacionāra), mobilais telefons 

 
Rīgas TEC – 2,  
Acone, Salaspils novads, LV-2119 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
visu diennakti 2 
dienas – tikai darba dienās 1 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Objekta autotransports*  vidējais nobraukums ~ 700 km mēnesī 
Apgaitas kontroles sistēma līdz 32 nolasītājiem 
Kontroles procedūra  5 reizes mēnesī ārpus noteiktā darba laika 
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, katru mēnesi iesniegt atskaiti  
Sakaru līdzekļi 6 rācijas (viena stacionāra), mobilais telefons 

 
Administratīvā ēka,  
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
visu diennakti 3 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Apgaitas kontroles sistēma līdz 18 nolasītājiem 
Kontroles procedūra  5 reizes mēnesī ārpus noteiktā darba laika 
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, katru mēnesi iesniegt atskaiti  
Sakaru līdzekļi 7 rācijas (viena stacionāra), mobilais telefons 
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Administratīvā ēka,  
Ventspils iela 58, Rīga, LV-1046 

1. Apsardzes posteņi 
Darba laiks Skaits 
Dienas – tikai darba dienās 1 

2. Apsardzes nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi 
Pakalpojums  Apraksts 
Kontroles procedūra  5 reizes mēnesī posteņa darba laikā 
Operatīvā reaģēšana līdz 10 minūtēm 
Apsardzes personāla apmācības, treniņu process regulāri, katru mēnesi iesniegt atskaiti  
Sakaru līdzekļi 4 rācijas, mobilais telefons 

* autotransports objekta teritorijas un attālināto objektu (dambji, urbumi, sūkņu stacijas u.c.) 
apgaitu veikšanai un reaģēšanai uz trauksmēm. Autotransportam Rīgas HES un Rīgas TEC -2 
objektos jāatrodas visu diennakti, Pļaviņu HES objektā - darba dienās no plkst. 07.00 līdz plkst. 
20.00. 

B. Prasības fiziskās apsardzes pakalpojumam  

1. Pakalpojums ir jāsniedz atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, 
t.sk., Apsardzes darbības likumam. Pretendentam ir jābūt saņēmušam trešās kategorijas 
industriālās drošības sertifikātu.  

2. Apsardzes pakalpojuma sniegšanai izmantojamajiem resursiem – speciālajiem līdzekļiem, 
šaujamieročiem, radiosakaru līdzekļiem jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 

3. Jānodrošina AS "Latvenergo" (turpmāk – Latvenergo) objektu apsardze, caurlaižu režīma 
kontrole, apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, 
videonovērošanas sistēmas, pieejas kontroles un citu apsardzē izmantojamo drošības 
sistēmu uzraudzība un kontrole saskaņā ar noteiktā objekta instrukciju, Latvenergo 
Caurlaižu režīma noteikumiem u.c. normatīvajiem dokumentiem. 

4. Jānodrošina, ka Latvenergo Administratīvās ēkas objekta Pulkveža Brieža iela 12, Rīga 
diennakts apsardzē tiek nodarbināti apsardzes darbinieki, kuriem ir vismaz trešās 
kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. 

5. Nepieciešamības gadījumā 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāspēj nodrošināt Latvenergo 
objektus ar papildu fiziskās apsardzes darbiniekiem. 

6. Jānodrošina visu Latvenergo objektu drošības prasību ievērošanu, t.sk., ugunsdrošības un 
darba drošības prasības. 

7. Pretendenta fiziskās apsardzes darbiniekiem ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar objekta 
instrukcijā noteikto jāspēj uzņemties ugunsgrēka likvidēšanas darbu vadība līdz Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību ierašanās brīdim. Jāveic darbības, kas 
mazinātu iespējamās ugunsgrēka sekas.  

8. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina trauksmes pogu uzstādīšana Latvenergo 
objektos un trauksmes signālu saņemšanu no visiem Pielikumā Nr.1 norādītajiem 
objektiem uz Pretendenta apsardzes vadības centru. Trauksmes gadījumā, kā arī pēc 
Latvenergo Drošības un vadības kontroles centra pieprasījuma, Pretendentam jāspēj 
nodrošināt ar šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem bruņotas mobilās grupas 
(ekipāžas), ne mazāk kā divu apsardzes darbinieku sastāvā (vai divas ekipāžas, ja ekipāžā 
ir tikai viens apsardzes darbinieks), ierašanās jebkurā no Pielikumā Nr.1 minētajiem 
objektiem ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.  

9. Pretendentam par saviem līdzekļiem jāveic apgaitas kontroles sistēmas (Active Guard vai 
ekvivalentas) uzstādīšana un apkalpošana visos Pielikumā Nr.1 norādītajos Latvenergo 
objektos, nodrošinot sistēmas nepārtrauktu un atbilstošu darbību. Pretendentam 24 
(divdesmit četru) stundu laikā jānodrošina bojāto iekārtu (zižļu), apgaitas kontroles punktu 
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nomaiņa, jāveic citas darbības apgaitas kontroles sistēmas darbības atjaunošanai. 
Jānodrošina divām Latvenergo darbstacijām piekļuve apgaitas kontroles sistēmas datu 
bāzei. 

10. Pretendentam ne retāk kā 5 (piecas) reizes mēnesī jānodrošina katra Pielikumā Nr.1 
uzskaitītā objekta apsardzes darbinieku pārbaudes un sniegto pakalpojumu kontrole ārpus 
noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās (dienas posteņiem to darba laikā), veicot 
ierakstu par pārbaudes rezultātiem apsardzes posteņu žurnālos. Kontroliera rīcībā jābūt 
verificētam alkometram.  

11. Pretendentam jānodrošina Latvenergo objektu – Pļaviņu HES, Rīgas HES un TEC-2 
apsardze ar autotransportu šo objektu teritorijas un attālināto objektu apgaitu/auto 
patrulēšanas veikšanai jebkuros ceļa apstākļos. Autotransportam jābūt ar Pretendenta logo. 

12. Pretendentam jābūt nodrošinātam ar radiosakaru tīklu. Latvenergo objektu apsardzes 
darbiniekiem jābūt ekipētiem ar rācijām. Pretendentam jānodrošina objekti ar stacionāro 
rāciju un papildus 2 rezerves rācijām, komplektā ar rezerves akumulatoriem un 
akumulatoru lādētājiem. Papildus jānodrošina katra Latvenergo Daugavas HES un Rīgas 
TEC objekta dispečerdienests ar vienu pārnēsājamo rāciju, komplektā ar rezerves 
akumulatoru un akumulatoru lādētāju. Stacionāro rāciju uzstādīšana un darbība 
jānodrošina par Pretendenta līdzekļiem. Pretendentam 12 (divpadsmit) stundu laikā 
jānodrošina bojāto rāciju, to akumulatoru nomaiņa. 

13. Pretendentam jānodrošina katra objekta apsardzes dežūrdaļa ar mobilo telefonu. 
14. Latvenergo objektos apsardzes darbinieki (objektu drošības jautājumos) pakļaujas 

Latvenergo atbildīgajām personām par drošību.  
15. Pretendents bez Latvenergo atbildīgo personu piekrišanas nedrīkst mainīt apsardzes 

personālu, kuri veic Latvenergo objektu apsardzi, kā arī posteņu skaitu, to darba laiku, 
izvietojumu un apsardzes darbinieku skaitu tajos. Objekta apsardzes vadītāja amata 
pienākumu izpildītāju Pretendentam jāsaskaņo ar Latvenergo atbildīgo personu par 
drošību.  

16. Pretendentam pēc Latvenergo pieprasījuma jāsniedz informācija par Latvenergo objektos 
nodarbināto apsardzes darbinieku kvalifikāciju, pieredzi un izglītību. 

17. Pretendentam jāuzrāda apsardzes darbinieku atlases metodika un kritēriji. Pretendenta 
darbiniekiem, kuri nodrošina Latvenergo objektu apsardzi, jābūt iesaistītiem regulārā 
treniņu un apmācību procesā.  

18. Pretendentam ne retāk kā četras (4) reizes gadā jāiesniedz apsardzes darbinieku apmācību 
programma, norādot: 
o teorētisko zināšanu atestāciju periodiskumu un saturu;  
o praktisko apmācību periodiskumu un saturu – ugunsgrēka gadījumā, 

sprādzienbīstamu priekšmetu draudu gadījumā, aizdomīgu sūtījumu saņemšanas 
gadījumā, gadījumos, ja ir izteikti draudi apsargājamo objektu vai personāla drošībai, 
ķīlnieku krīzes gadījumā.  

19. Pretendentam jānodrošina iespēja Latvenergo to kontrolēt, kā arī 1 (vienu) reizi mēnesī 
jāiesniedz Latvenergo kontaktpersonai atskaite – grafiks par katrā objektā nodarbināto 
apsardzes darbinieku treniņu un apmācību procesu un to rezultātiem.  

20. Pretendentam jānodrošina objektā nodarbināto un mobilo norīkojumu apsardzes 
darbinieku piedalīšanos Latvenergo rīkotajās apmācībās ugunsgrēka gadījumā, 
sprādzienbīstamu priekšmetu draudu gadījumā, aizdomīgu sūtījumu saņemšanas gadījumā, 
gadījumos, ja ir izteikti draudi apsargājamo objektu vai personāla drošībai, ķīlnieku krīzes 
gadījumā, dabas stihiju gadījumos.  

21. Pretendentam līdz katra mēneša 25.datumam jāiesniedz nākošā mēneša apsardzes 
darbinieku darba grafiki. 

22. Pretendentam jānodrošina apsardzes darbinieku darba režīma atbilstība darba 
normatīvajiem aktiem. 
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23. Pretendentam jānodrošina apsardzes darbinieki ar individuālo ekipējumu (roku dzelži, 
gāzes baloniņš, steks, lukturis), jānodrošina katra objekta apsardze ar 2 (divām) dūmu 
evakuācijas maskām.  

24. Pretendentam jānodrošina apsardzes darbinieki ar vienāda stila un krāsas vasaras un ziemas 
formas tērpiem ar Pretendenta identifikācijas simbola uzšuvēm (emblēmām). Katra 
Latvenergo Daugavas HES un Rīgas TEC objekta apsardzes maiņas darbiniekiem, veicot 
teritorijas apgaitas, ārkārtas situācijās u.c. gadījumos, kad nepieciešams ieiet ražošanas 
telpās, jābūt nodrošinātiem ar atstarojošajām vestēm un aizsargķiverēm.  

25. Pretendentam darba dienās no plkst. 07.00 līdz plkst. 19.00 jānodrošina Latvenergo objekta 
– Administratīvā ēka, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, apsardzes darbinieki ar vienāda stila 
un krāsas krekliem, tumšas krāsas uzvalkiem, apaviem, darbinieces ar lietišķā stila 
apģērbu.  

26. Pretendenta apsardzes darbiniekiem jāiziet Latvenergo atestācija saskaņā ar Līguma 
projektam (Pielikums Nr.5) pievienoto "AS "Latvenergo" objektos nodarbināto apsardzes 
darbinieku atestācijas Nolikumu". 

27. Pretendenta apsardzes darbiniekiem jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
o nav bijusi krimināla sodāmība par ļaunprātīga vai tīša nozieguma izdarīšanu, pēdējo 

5 (piecu) gadu laikā nav bijusi krimināla sodāmība. Jāuzrāda izziņa no Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par nesodāmību;  

o pildot apsardzes pienākumus jābūt klāt nodarbinātā apliecībai un derīgam apsardzes 
sertifikātam. Pēc Latvenergo pieprasījuma jāuzrāda sertifikāta oriģināls;  

o jāprot sniegt pirmo palīdzību, jāuzrāda apliecība par pirmās palīdzības kursu 
apgūšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

o apsardzes darbiniekiem, kuri objektos veiks patruļas ar autotransportu, jābūt 
autovadītāja apliecībai (jāuzrāda pēc Latvenergo pieprasījuma); 

o jāprot latviešu un krievu valoda, Administratīvās ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā 
Objekta apsardzes vadītājam sarunvalodas līmenī arī angļu valoda; 

o nepieciešamas datora lietošanas prasmes - jāizraksta viesu kartes un materiālo 
vērtību caurlaides, jāapstrādā caurlaides. Jāprot strādāt ar MS Word, MS Excel un 
programmnodrošinājuma Lotus Notes datu bāzēm. Latvenergo objektu visi 
apsardzes posteņi ir aprīkoti ar elektronisko caurlaižu pieteikšanas un 
reģistrēšanas sistēmu; 

o jāpārzina videonovērošanas, pieejas kontroles, apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu, kā arī apziņošanas sistēmu 
darbības principi. Jāprot strādāt ar drošības sistēmām; 

o jāprot veikt pasākumus sprādzienbīstamu priekšmetu draudu gadījumā, kā arī veikt 
evakuācijas pasākumus; 

o jāprot veikt pasākumus ugunsgrēka gadījumā, kā arī pielietot ugunsdzēsības 
līdzekļus un inventāru; 

o jāprot veikt pasākumus aizdomīgu sūtījumu saņemšanas gadījumā; 
o jābūt apguvušiem likumdošanas pamatus saistībā ar apsardzes darbību un saskaņā ar 

apsardzes sertifikāta iegūšanai nepieciešamo apjomu, kas noteikts normatīvajos 
aktos;  

o Pretendenta darbiniekiem, pēc Latvenergo norādījuma un saskaņota grafika, 
jānoklausās Latvenergo Darba aizsardzības un Ugunsdrošības instruktāžas. 
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C. Obligātās tehniskā prasības  

 
 Pretendentam jāatbilst šādām atlases prasībām: Iesniedzamie dokumenti 
1. ISO 9001 sertifikāts apsardzes pakalpojuma 

sniegšanas jomā. Pretendentiem, kuri nav sertificēti 
pēc ISO standarta, jāiesniedz Kvalitātes vadības 
sistēmas apraksts un politika par līdzīgiem kvalitātes 
nodrošinājuma pasākumiem. 

Sertifikāta kopija vai Kvalitātes 
vadības sistēmas apraksts. 

2. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas (izdrukas no 
EDS sistēmas) Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu 
grāmatvedības bilances (bez pielikumiem) un 
peļņas/zaudējumu aprēķina kopijas, kas apliecina, ka 
Pretendenta gada kopējais finanšu apgrozījums 
pēdējos 3 (trīs) gados ir ne mazāks kā EUR 1 500 
000,00 (viens miljons pieci simti tūkstoši euro un 00 
centi) gadā. Gadījumā, ja Pretendenta kopējais 
apgrozījums ir mazāks par augstāk minēto summu, 
Pretendentam papildus jāiesniedz kredītiestādes 
apliecinājums, ka viņam tiks piešķirti nepieciešamie 
finanšu resursi Nolikumā paredzētā pakalpojuma 
izpildei. 

Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu 
grāmatvedības bilances un 
peļņas/zaudējumu aprēķina 
kopijas vai kredītiestādes 
apliecinājums. 

3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma 
slēgšanas gadījumā uz līguma noslēgšanas brīdi 
Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
nebūs mazāka kā EUR 1 500 000,00 (viens miljons 
pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) un pašriski 
lielāki par EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti 
euro un 00 centi). Pilnsabiedrības gadījumā katra 
dalībnieka vai pašas Pilnsabiedrības apdrošināšanai 
jāatbilst šiem noteikumiem. Pretendentam šī 
noteikuma izpildes pierādīšanai būs jāiesniedz 
attiecīgā Apdrošināšanas līguma apliecināta kopija 
vai izraksts no tā. 

Apdrošināšanas līguma kopija 
vai rakstisks apliecinājums. 

4. Trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts 
(IDS), ko izsniedz Satversmes aizsardzības birojs. 

IDS kopija. 

5. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
polises (spēkā esošu, izdotu Ministru kabineta 
2015.gada 3. februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi 
par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 
apsardzes darbībā" noteiktajā kārtībā) kopija. 

Polises kopija. 

6. Speciālās atļaujas (licences) fiziskās apsardzes 
pakalpojumu sniegšanai un tehniskās apsardzes 
pakalpojumu sniegšanai. 

Licences kopija. 

7. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka fiziskās 
apsardzes nodrošināšanā iesaistāmais personāls 
atbilst Pielikuma Nr.1 B sadaļas izvirzītajām 
prasībām un ir spējīgs izpildīt noteiktās funkcijas, 
pievienojot aprakstu par uzņēmuma struktūru, 
resursiem, aprīkojumu, pakalpojumu sniegšanu: 

Rakstisks apliecinājums. 
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 apsardzes vadības centra ar centrālo apsardzes 
pulti esamību un tās aprīkojumu; 

 radiosakaru un citu sakaru līdzekļu esamību; 
 mobilo norīkojumu (mobilo grupu) esamību 

(skaits, dislokācijas vietas), norādot mobilo 
norīkojumu reaģēšanas laiku līdz katram 
Pielikuma Nr.1 A sadaļā norādītajam 
objektam. 

8. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka tas spēs 
nodrošināt Pielikuma Nr.1 A sadaļā noteiktos 
pakalpojumus atbilstoši Pielikuma Nr.1 B sadaļas 
prasībām: 

 nodrošināt apsardzes darba pārbaudes ārpus 
noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku 
dienās ne retāk kā 5 (piecas) reizes mēnesī; 

 nodrošināt Pļaviņu HES, Rīgas HES un Rīgas 
TEC2 objektu apsardzi ar Pretendenta 
autotransportu šo objektu teritorijas un 
attālināto objektu apgaitu/auto patrulēšanas 
veikšanai. Pievienot aprakstu par 
izmantojamo autotransportu marku, modeli; 

 veikt apsardzes darbinieku apmācību saskaņā 
ar Pielikuma Nr.1 B sadaļā noteiktajām 
prasībām. Pievienot apsardzes darbinieku 
apmācību un treniņu organizēšanas kārtību; 

 uzstādīt un apkalpot apgaitas kontroles 
sistēmu, nodrošinot Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam piekļuvi apgaitas kontroles 
sistēmas datu bāzei. Pievienot apgaitas 
kontroles sistēmas aprakstu. 

Rakstisks apliecinājums. 

9. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendentam 
ir 3 (trīs) gadu pieredze industriālo un administratīvās 
nozīmes objektu fiziskās apsardzes pakalpojumu 
nodrošināšanā, norādot:  

 līgumus (skaitu) par apsardzes pakalpojumu 
sniegšanu, uzņēmumu, kuriem pakalpojums 
tiek sniegts, sarakstu, līguma termiņus;  

 apsargājamo objektu sarakstu, kuros pēdējos 3 
(trīs) gadus nodrošināts fiziskās apsardzes 
pakalpojums; 

 apsardzes darbinieku skaitu, papildus norādot, 
cik apsardzes darbiniekiem ir vismaz 3. 
kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts 
noslēpumam. 

Rakstisks apliecinājums. 
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Pielikums Nr.2 - PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 

PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE (uz Pretendenta veidlapas) 

 
Akciju sabiedrībai "Latvenergo"  
Pulkveža Brieža iela 12, 
Rīga, LV – 1230, Latvija 
 
2021.gada "__". ____________ 

 

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un 
pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami 
attiecīgi pilnvaroti _______________ vārdā, piedāvājam veikt apsardzes pakalpojuma 
nodrošināšanu AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras objektos saskaņā ar atklātā konkursa 
noteikumiem un mūsu Piedāvājuma noteikumiem un nosacījumiem, kas ir pievienoti šim 
dokumentam un ir daļa no mūsu Piedāvājuma. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz _________________, un var tikt 
akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās. 

Apliecinām: 

- Piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas 
beigu datuma, un tas mums būs saistošs, un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī, līdz noteiktā 
perioda beigām. 

- Mēs, kā Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu 
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (3 (trīs) gadu 
laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

- Mēs, kā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai), neesam atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 
izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez 
rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

- Mēs, kā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 (divpadsmit) mēnešu laikā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai), neesam atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 
izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 
tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no 
naudas soda.  

- Nav pasludināts mūsu maksātnespējas process, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības 
process, apturēta vai pārtraukta mūsu saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par mūsu 
bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam vispārīgās vienošanās izpildes beigu 
termiņam mēs būsim likvidēti. 

- Mums nav nodokļu vai citu valsts obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). 
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- Attiecībā uz mums kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, 
pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 
mūs, 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 noteiktā līguma izpildi. 

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

- Esam iepazinušies ar visiem Nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami tajā 
minētie nosacījumi un prasības, akceptējam tos un esam gatavi slēgt (parakstīt) Līgumu, 
ievērojot Nolikuma noteikumus. 

- 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. 

- Mēs akceptējam faktu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav obligāti pieņemt 
lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem.  

 

Informācija par Pretendentu: 
Nosaukums, reģ. Nr.: _________________________________________  
e–pasts: ____________________________________________________  
Tālrunis: ___________________________________________________  
Adrese: ____________________________________________________  
Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā (vārds, uzvārds, e–pasts, tālrunis):  
___________________________________________________________ 
 
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. 
 
Iespējamā Līguma izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji (sadarbības partneri): 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums 

Kontaktpersona  
(vārds, uzvārds, amats), 
adrese, telefona Nr.,  
faksa Nr., e-pasts 

Apakšuzņēmēja 
darbu saraksts 

Apakšuzņēmēja 
darbu apjoms % 
no kopējā apjoma 

    
    
 
 
Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds: ______________________ 
 
 
Paraksts: ___________________ 
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Pielikums Nr.3 - PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA 

 
Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

 
[Pasūtītāja nosaukums]  
[Pasūtītāja adrese]  
_______________ _______. gada ___. _______________  
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 izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 
neparaksta iepirkuma līgumu 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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Piedāvājuma nodrošinājums 
 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 
      Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā,  

LV–1230, Latvijā, 
      Reģ.Nr.40003032949 

 
 
Pasūtījums: __________________ (konkrētā iepirkuma nosaukums)  
 
_________________________ (Pretendenta nosaukums), reģistrēta _____________ 
(valsts nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr.________________, adrese: 
________________ (turpmāk – Pretendents) 202__.gada ___._________ ir iesniedzis 
savu piedāvājumu augstākminētā Pasūtījuma izpildei. 
 
Ar šo mēs, _______________ (Apdrošinātāja nosaukums), reģistrēta _____________ 
(valsts nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr._________, adrese: _________________ 
(turpmāk – Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret akciju 
sabiedrību "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) par summu EUR __________ 
(______________ euro un ___ centi), no kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā 
Pasūtītāja labā. 
 
Apzīmogots ar augstākminētās Apdrošināšanas sabiedrības oficiālo zīmogu 202__.gada 
___._______. 
 
Šo saistību 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 neparaksta 
Līgumu. 
 
Mēs apņemamies 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. 
 
Šī garantija ir spēkā no 202_.gada ___.______ līdz 202_.gada __._____. Prasības sakarā 
ar šo garantiju netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 
202_.gada ___. ___________, ieskaitot. 
 
Apdrošināšanas polises vai apdrošināšanas līguma nosacījumi neietekmē šīs garantijas 
saistības.  
 
 
Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti _______________________ 
Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs 
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Pielikums Nr.4 - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši piedāvājuma formai (Pielikums Nr.4). Piedāvājuma 
cenai jābūt norādītai euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata, bez PVN. 
 
Sagatavojot piedāvājumu Pretendentam jāņem vērā: 
1. termins "posteņa stundas likme" nozīmē vienas stundas izmaksas, ko Latvenergo maksās 
Pretendentam par apsardzes pakalpojumu, kuru nodrošinās Pretendenta attiecīgi sagatavots un 
Latvenergo atestēts apsardzes darbinieks; 
2. finanšu piedāvājumā jāparedz visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas. Piedāvāto likmju 
cenā ir jābūt iekļautām visām pakalpojuma izmaksām, visiem nodokļiem un nodevām, kā arī 
visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, komandējuma un 
citām ar pakalpojumu izpildi saistītām izmaksām, tajā skaitā arī apsardzes darbinieku darba 
samaksai, sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, iedzīvotāju ienākuma nodoklim; 
3. finanšu piedāvājuma tabulu "Fiziskās apsardzes pakalpojuma cena" Pretendents aizpilda pēc 
tam, kad Pielikuma tabulās "Detalizēts fiziskās apsardzes pakalpojumu finanšu piedāvājums" 
norādījis izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai katrā objektā. 
 
Nosakot pakalpojumu izmaksas, Pretendentam jāņem vērā: 
1. Nolikuma Pielikumā Nr.1 noteiktais apjoms un prasības; 
2. Latvenergo objektos nodarbinātajiem apsardzes darbiniekiem tiks veiktas teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes/ atestācijas, lai noskaidrotu darbinieku sagatavotības 
līmeni pakalpojuma kvalitatīvai izpildei: 

 apsardzes darbiniekam, pirms nodarbināšanas Latvenergo objektos, tiks pārbaudītas 
datora lietošanas prasmes un izvērtēta darbinieka atbilstība Līgumā (Pielikuma Nr.1 B 
sadaļa) noteiktajām prasībām; 

 apsardzes darbiniekam pirmo 2 (divu) mēnešu laikā no darba uzsākšanas Latvenergo 
objektu apsardzē jānokārto Latvenergo atestācija. Atestācijas kārtība, atestāciju veidi 
un atestāciju organizēšana noteikta Līguma projektam pievienotajā "AS "Latvenergo" 
objektos nodarbināto apsardzes darbinieku atestācijas Nolikumā". 

3. Kopējā mēneša samaksa par apsardzes pakalpojumiem tiks noteikta ņemot vērā apsardzes 
darbinieku faktiski nostrādāto stundas skaitu konkrētā mēnesī, apsardzes darbinieku kategorijas 
un to, ka: 

 par Pretendenta apsardzes darbinieku, kurš aizvietos zemākās kategorijas apsardzes 
darbinieku, tiks maksāta zemākās kategorijas apsardzes darbinieka (posteņa) tarifa 
likme. Objekta apsardzes vadītāja pienākumus drīkst pildīt tikai atestēts apsardzes 
darbinieks; 

 posteņa stunda, kad tiks nodarbināts Līguma prasībām neatbilstošs jaunpieņemts 
apsardzes darbinieks vai darbinieks, kurš nav nokārtojis Latvenergo atestāciju, tiks 
apmaksāta 75% apmērā no Pretendenta iesniegtās viszemākās posteņa stundas likmes; 

 jebkuras kategorijas Pretendenta apsardzes darbinieka, kurš kāda iemesla dēļ strādās 
divas un vairākas diennaktis vai naktis pēc kārtas, katra nākamā stunda tiks apmaksāta 
pēc jaunpieņemta apsardzes darbinieka tarifa; 

 aprēķinot pakalpojuma mēneša izmaksas, apsardzes darbinieka konkrētajā mēnesī 
iegūtā kategorijas likme tiks piemērota visām apsardzes darbinieka tajā mēnesī 
nostrādātajām stundām. 

 
4. Apzīmējumi: 
AD - apsardzes darbinieks; OV - objekta apsardzes vadītājs  
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Posteņu stundas izmaksas (likme) 
 

Apsardzes darbinieka kategorija/amats, EUR/stundā 

Objekts AD OV 
Pļaviņu HES   

Ķeguma HES   

Rīgas HES   

Rīgas TEC-1   

Rīgas TEC-2   

Administratīvā ēka 
Pulkveža Brieža ielā 12 

  

Administratīvā ēka 
Ventspils ielā 58 

  

 
Detalizēts fiziskās apsardzes pakalpojuma finanšu piedāvājums 

 
Pļaviņu HES  
Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

OV 10 stundas darba dienās* 2500   
AD 24 stundas diennaktī 8760   
AD 13 stundas darba dienās 3250   

KOPĀ: 14510 KOPĀ:  
 
Ķeguma HES 
Ķeguma pr.7/9, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

OV 10 stundas darba dienās 2500   
AD 24 stundas diennaktī 8760   
AD 13 stundas darba dienās 3250   

KOPĀ: 14510 KOPĀ:  
 
Rīgas HES 
Doles sala, Salaspils novads, LV-2121 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

OV 10 stundas darba dienās 2500   
AD 24 stundas diennaktī 8760   
AD 24 stundas diennaktī 8760   

KOPĀ: 20020 KOPĀ:  
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Rīgas TEC – 1  
Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

AD 24 stundas diennaktī 8760   
AD 13 stundas darba dienās 3250   

KOPĀ: 12010 KOPĀ:  
 
Rīgas TEC – 2  
Acone, Salaspils novads, LV-2119 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

OV 10 stundas darba dienās 2500   
AD 24 stundas diennaktī 8760   
AD 24 stundas diennaktī 8760   

KOPĀ: 20020 KOPĀ:  
 
Administratīvā ēka 
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

OV 11 stundas darba dienās 2700   
AD darba dienās no plkst. 18:00 līdz 

plkst.07:00, brīvdienās 24 diennaktī 
6060   

AD 24 stundas diennaktī 8760   
AD 24 stundas diennaktī 8760   

KOPĀ: 26280 KOPĀ:  
 
Administratīvā ēka 
Ventspils iela 58, Rīga, LV-1046 

Apsardzes pakalpojums Izmaksas, EUR 

AD 
kategorija  

Darba laiks 
 

Stundas 
gadā 

Posteņa 
stunda  

Gadā 

AD 11 stundas darba dienās 2700   
KOPĀ: 2700 KOPĀ:  

 
* Visos objektos dienas posteņu darba laika sākums - plkst. 07:00  
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Fiziskās apsardzes pakalpojuma cena 
 
Objekti Piedāvājuma cena gadā, 

EUR 
Pļaviņu HES   
Ķeguma HES   
Rīgas HES   
Rīgas TEC-1   
Rīgas TEC-2   
Administratīvā ēka Pulkveža Brieža ielā 12   
Administratīvā ēka Ventspils ielā 58   

KOPĀ:  
PVN 21%  

Kopā ar PVN 21%  
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Pielikums Nr.5 – LĪGUMA PROJEKTS 

 

Pievienots atsevišķās datnēs: 
- Līgumprojekts_LE Apsardze.docx 
- Darbauznemeju info lapa.pdf 
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Pielikums Nr.6 - LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJAS FORMA 

 
Līguma saistību izpildes garantija 

 
Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 
_______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. 
_______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: 
_______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – 
_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 
_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir 
noslēgts Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma 
noteikumiem Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu pēc Pasūtītāja 
pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot 
[valūta] _______________ (_______________),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 ietverts Pasūtītāja 
apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neprasot 
Pasūtītājam pamatot savu prasību. 

 
 
 
 
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 
Pasūtītāju 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] 
 
 
 

 


