
 

  
 

Spēkā no 9.06.2022  

Grozījumi no 22.09.2022  

 

ELEKTROPĀRVADES 0,4-20 KV LĪNIJU TRAŠU TĪRĪŠANAS DARBU  

 IEPIRKUMU PROCEDŪRAS – SARUNU NOLIKUMS.  
 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs" ,"ST" vai "Pārzinis") 

uzaicina Jūs piedalīties elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu sarunu procedūrā 

(Pretendentu atlases metode, kuras rezultātā, par svarīgiem paredzamā līguma noteikumiem, rakstiski 

tiek aptaujātas juridiskas un/vai fiziskas personas – Pretendenti) (turpmāk tekstā "Sarunas"), saskaņā ar 

šajā Sarunu nolikumā (turpmāk tekstā –"Nolikums") zemāk minētajiem noteikumiem. Sarunās var 

piedalīties AS "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" reģistrētie Piegādātāji, 

kuriem ir attiecīgas tiesības šādu darbu izpildei un kas tiek uzaicināti un iesniedz piedāvājumu Sarunām, 

un kā Pretendenti piedalās Sarunās pēc piedāvājuma iesniegšanas. 

1. Pasūtītājs 
1.1. Pasūtītājs ir AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā ST), vienotais reģistrācijas Nr. 40003857687, 

adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvijas Republika.  
 

2. Sarunu priekšmets 
2.1. Uzaicinājums piedalīties Sarunās izvēlētajiem AS "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmā 

"Būvdarbi un Pakalpojumi" reģistrētajiem Piegādātājiem tiek nosūtīts pa e-pastu no AS 

"Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas. 

2.2. Informācija par konkrēto elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkumu 

procedūru pieejama AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pielietojot katram AS 

"Latvenergo" kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" reģistrētajam Pretendentam 

piešķirto Lietotājvārdu un paroli.  

2.3. Sarunu priekšmets un galvenie garantētie darbu apjomi tiek norādīti Uzaicinājumā uz 

elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkumu procedūru – Sarunām  (turpmāk 

tekstā – "Uzaicinājums uz Sarunām"), Nolikuma pielikums Nr.2, kas pievienots konkrētas 

iepirkumu procedūras dokumentācijai AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.  

2.4. Sarunu procedūras uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgta vispārīgā vienošanās, ir jāuzņemas pilna 

atbildība par visa Pasūtījuma izpildi, ņemot vērā darbu izpildes aprakstu un tehniskos 

noteikumus, Nolikuma pielikums Nr.3 un Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu 

prasības.  

2.5. Plānotais elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu līguma slēgšanas termiņš un 

galējais darbu izpildes termiņš  tiek norādīts Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums 

Nr.2. 

2.6. Pakalpojuma sniegšanas vieta tiek norādīta Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums 

Nr.2. 

 



3. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Piedāvājuma izvēles kritērijs – Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vienīgo vērtēšanas 

kritēriju – piedāvājuma cena. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts atbilstošs 

piedāvājums ar viszemāko cenu. 

Iepirkumā tiks noteikts arī atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar nākamo 

viszemāko cenu.                    

4. Kontaktpersonas, tehniskās dokumentācijas saņemšana.  

4.1.  Kontaktpersonas - norādītas Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2.  

4.2. Tehniskā dokumentācija pievienota konkrētas elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas 

darbu iepirkumu procedūras dokumentācijai AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu 

sistēmā.   

5. Vispārīgie noteikumi pretendenta dalībai sarunu procedūrā  

5.1.  Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu 

tīrīšanas darbu iepirkumu procedūras - sarunu dokumenti, kā arī skaidrojumi, grozījumi vai 

papildinājumi ir saņemti pilnībā. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot AS "Latvenergo" 

Elektroniskajā sistēmā publicētajai informācijai attiecībā uz konkrēto sarunu procedūru.   

5.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst Nolikumā ietvertos noteikumus un prasības. 

Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst Nolikumā 

ietvertajiem noteikumiem un prasībām, netiks pieņemta un var būt par iemeslu piedāvājuma 

noraidīšanai. 

5.3. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas un Pasūtītājs 

nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkumu procedūras - sarunu norises un 

rezultāta. 

5.4. Ja Pretendents iesniedz savu piedāvājumu Sarunās, tas nedrīkst vienlaicīgi piedalīties šajās 

Sarunās kā cita Pretendenta piesaistīts apakšuzņēmējs. 

5.5. Pretendents, tā saistītie uzņēmumi, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ir viens tirgus 

dalībnieks, Sarunās  var  iesniegt tikai vienu Sarunu piedāvājumu. 

6.  Piedāvājuma sagatavošana 

6.1.  Visiem dokumentiem, kas attiecas uz piedāvājumu un tiek pievienoti piedāvājumam AS 

"Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, ir jābūt latviešu valodā.  

6.2. Piedāvājuma saturs: 

6.2.1 Piedāvājuma vēstule ar koptāmi, kas sagatavota un parakstīta ar drošu elektronisku 

parakstu AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, saskaņā ar Nolikuma 

pielikumu Nr.1. 

Ja aizpildot informāciju AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas laukā 

"Iesniegts no konkurenta neatkarīgs piedāvājums" norādīts "NĒ",  pretendentam 

jāpievieno  Apliecinājums par to, ka ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita 

veida saziņa ar konkurentu saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ tiek sniegta izsmeļoša un 

patiesa informāciju par šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 



   

6.2.2. Elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu līgumcena, bez pievienotās 

vērtības nodokļa, kas sastāv no AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā 

aizpildītas specifikācijas, saskaņā ar pievienoto iepirkuma dokumentāciju, 

6.2.3. Darbu veikšanas grafiks (kalendārajās dienās/nedēļās/mēnešos), ja tas norādīts 

Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2,  

6.2.4. Citas prasības, ja tas norādīts Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2.    

6.2.5.  Sekojoša informācija, ja Sarunu priekšmeta realizācijai, kas norādīts Uzaicinājumā uz   

             sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2, paredzēta apakšuzņēmēja/u piesaiste : 

(a) ja uzrādītais apakšuzņēmējs/ji  reģistrēts AS "Latvenergo" Kvalifikācijas sistēmā 

"Būvdarbi un Pakalpojumi" - apakšuzņēmēja/ju nosaukums, veicamo darbu saraksts un 

apjoms procentos,  

(b) ja uzrādītais apakšuzņēmējs/ji nav reģistrēts AS "Latvenergo" Kvalifikācijas 

sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" veicamo darbu saraksts un apjoms procentos, kā 

arī papildus nepieciešams Pretendenta : 

1) apliecinājums, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā 

noteiktajā kārtībā. 

2) apliecinājums par apakšuzņēmēja personāla kvalifikāciju izpildīt līguma saistības par 

attiecīgo darbu izpildi. 

3) apliecinājums, ka apakšuzņēmējs vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes 

loceklis, 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 (trīs gadu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai),  nav atzīti par vainīgu vai  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, proliferācijas 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 un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

4) apliecinājums, ka apakšuzņēmējam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā 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 EUR. 

5) apliecinājums, ka apakšuzņēmējam  nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta 

saimnieciskā darbība vai apakšuzņēmējs netiek likvidēts. 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa 

[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

   



6) apliecinājums, ka apakšuzņēmējs, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 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 to ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas 

sodu. 

7) apliecinājums, ka apakšuzņēmējs, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora 

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

nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, 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. 

8) apliecinājums, ka apakšuzņēmējam vai personai, kura ir valdes vai padomes loceklis, 

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

apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja 

apakšuzņēmējs 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 noteiktā līguma izpildi. 

6.3.  Piesaistot apakšuzņēmējus, jāņem vērā  vispārīgās vienošanās projektā, Nolikuma pielikums 

Nr.4 (atsevišķi faili),  norādītos apakšuzņēmēju piesaistīšanas noteikumus. 

6.4. Pretendenta piedāvātajai līgumcenai jāpaliek nemainīgai visu vispārīgās vienošanās izpildes 

gaitu un tā netiks pakļauta nekādām izmaiņām vai indeksācijai.  

6.5. Norādot piedāvājuma līgumcenu, Pretendentam piedāvājumos ir jāņem vērā vispārīgās 

vienošanās projektā, Nolikuma pielikums Nr.4 (atsevišķi faili), norādītos apmaksas 

nosacījumus. 

7. Sarunu procedūras nolikuma grozījumi 

7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Sarunu Nolikumā par to informējot visus Pretendentus ne 

vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms to stāšanās spēkā. Informāciju par veiktajiem grozījumiem 

Pasūtītājs nosūta no AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas un/vai pa e-pastu 

Iepirkumi_ST@latvenergo.lv 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus konkrētās būvdarbu iepirkumu procedūras – Sarunu  

dokumentos ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Informāciju par veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs nosūta no AS "Latvenergo" Elektroniskās 

iepirkumu sistēmas un/vai pa e-pastu Iepirkumi_ST@latvenergo.lv uz sarunām uzaicinātajiem 

Pretendentiem.  

7.3. Nolikuma 7.2. punkta iestāšanās gadījumā vai objektīvas nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, 

pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, informāciju 

nosūtot no AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas un/vai pa e-pastu 

Iepirkumi_ST@latvenergo.lv visiem uz sarunām uzaicinātajiem Pretendentiem.  

7.4. Par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo AS "Latvenergo" Elektroniskās sistēmas vēstuļu 

arhīva žurnāls un/vai e-pasta izdruka. 
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8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

8.1.  Piedāvājumam jābūt derīgam, saskaņā ar Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2, 

norādīto derīguma termiņu.   

8.2. Piedāvājums ar īsāku derīguma termiņu, kā norādīts Uzaicinājumā uz sarunām, Nolikuma 

pielikums Nr.2, tiks noraidīts kā neatbilstošs.  

8.3. Izņēmuma kārtā iepirkumu komisija var lūgt Pretendentiem uz noteiktu laiku pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu. Lūgumam un Pretendentu atbildei jābūt rakstiski nosūtītām no 

AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas un/vai pa e-pastu 

Iepirkumi_ST@latvenergo.lv . 

9. Piedāvājuma iesniegšana 

9.1.  Piedāvājuma iesniegšanas notiek AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, kurā 

norādīts arī konkrētās elektropārvades 0,4-20kV trašu tīrīšanas darbu iepirkumu procedūras – 

sarunu piedāvājuma iesniegšanas termiņš. Pēc minētā termiņa piedāvājumu iesniegšana nav 

iespējama.  

9.2. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Pretendentu atlases noteikumu pieņemšanu 

un atbildību par to izpildi. 

9.3. Par sarunu priekšmetu iespējams iesniegt tikai vienu cenu Piedāvājumu.  

9.4. Piedāvājuma vēstuli, Nolikuma pielikums Nr.1, ar drošu elektronisku parakstu AS "Latvenergo" 

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā paraksta Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai tās 

pilnvarota persona.  

9.5. Līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jebkurš Pretendents AS "Latvenergo" 

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā var atsaukt savu Piedāvājumu.  Atsaukumam ir bezierunu 

raksturs un tas izslēdz tālāku piedalīšanos Sarunās.    

9.6. Ja Pretendents atsauc savu Piedāvājumu Piedāvājuma derīguma termiņa laikā vai, ja Pretendents 

atzīts par sarunu procedūras uzvarētāju, saņēmis attiecīgo vispārīgo vienošanos no Pasūtītāja 

Piedāvājuma derīguma termiņa laikā, atsakās parakstīt šo vispārīgo vienošanos, Pasūtītājs patur 

tiesības ieturēt Kvalifikācijas nodrošinājumu 2% apmērā no piedāvātās līgumsummas, saskaņā 

ar Kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" noteikto Kvalifikācijas nodrošinājuma 

kvalifikācijas sistēmai nodrošinājuma formu. 

10. Konfidencialitāte 

10.1.  Pretendentu piedāvājumu saturs, to vērtēšanas process un Pasūtītāja iepirkuma procedūru  

komisijas piedāvājumu vērtēšanas protokoli ir konfidenciāli. 

10.2. Jebkuri Pretendenta centieni ietekmēt Pasūtītāja Sarunu norisi vai lēmumu par Sarunu 

uzvarētāja izvēli, ir iemesls, lai noraidītu Pretendenta piedāvājumu.  

10.3. Pēc lēmuma pieņemšanas par Sarunu uzvarētāju, informācija par uzvarētāju un kopējo 

līgumcenu ir pieejama visiem Pretendentiem, kuri piedalījās Sarunās. 

11. Informācijas apmaiņa  

11.1. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz 0,4-20kV trašu tīrīšanas darbu iepirkumu procedūru - 

Sarunām, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu 

sistēmā un/vai pa e-pastu  Iepirkumi_ST@latvenergo.lv. 
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11.2. Pasūtītājs rakstiski atbildēs uz jautājumiem par sarunu procedūras nolikuma saturu, kas tiks 

saņemti ne vēlāk kā  2 (divas) darba dienas pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. Pasūtītāja atbilde tiks nosūtīta visiem uz sarunām uzaicinātajiem Pretendentiem kopā 

ar jautājumiem par sarunu procedūras nolikuma saturu, neuzrādot jautājuma uzdevēju. 

11.3. Par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo AS "Latvenergo" Elektroniskās sistēmas vēstuļu 

arhīva žurnāls un/vai e-pasta izdruka. 

12.  Piedāvājuma izvērtēšana 

12.1.  Iesniegto Piedāvājumu atvēršana notiek AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā bez 

Pretendentu pārstāvju piedalīšanās. Noslēdzoties Piedāvājumu iesniegšanas termiņam, AS 

"Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tiek publiskots Piedāvājumu iesniegušo 

Pretendentu nosaukums un iesniegtā Piedāvājuma cena.   

12.2 Pretendentu Piedāvājumu saturs, to vērtēšanas process un Pasūtītāja iepirkumu procedūru 

komisijas piedāvājumu vērtēšanas protokoli ir konfidenciāli. Sarunu gaita un rezultāti netiek 

komentēti.   

12.3. Gadījumā, ja tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad šīs kļūdas tiks labotas un par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu tiks informēts Pretendents. Vērtējot piedāvājumu  

iepirkumu komisija ņems vērā labojumus.    

12.4. Iepirkumu komisija: 

12.4.1. var uzaicināt visus Pretendentus atkārtoti iesniegt piedāvājumus, lai samazinātu piedāvāto cenu 

Pasūtītāja pozīciju uzlabošanai. Iepirkumu komisija uzaicinājumā uz atkārtotu piedāvājuma 

iesniegšanu var norādīt konkrētā projekta īstenošanai paredzamo līgumcenu. Atkārtotais 

Piedāvājums Pretendentiem līdz konkrētam termiņam jāiesniedz AS "Latvenergo" 

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā saskaņā ar Nolikuma 6. punktu.  

12.4.2. var uzaicināt visus Pretendentus uz klātienes vai rakstveida sarunām, lai veiktu atsevišķu tāmes 

pozīciju izmaksu un/vai tehnisko risinājumu papildus skaidrojumus un/vai precizējumus. Ja 

pārrunu laikā komisija ar Pretendentu vienojas par izmaiņām Piedāvājumā Pasūtītāja pozīciju 

uzlabošanai, Pretendentiem līdz konkrētam termiņam jāiesniedz atkārtotais Piedāvājums AS 

"Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, saskaņā ar Nolikuma 6. punktu.  

12.5. Ja iepirkumu komisija sarunu gaitā ir piemērojusi Nolikuma 12.4.1. un/vai 12.4.2. punkta 

nosacījumus, Pretendentam ir tiesības atstāt savu piedāvājumu nemainītu. Šajā gadījumā tiks 

vērtēts Pretendenta sākotnēji iesniegtais Piedāvājums AS "Latvenergo" Elektroniskajā 

iepirkumu sistēmā.  

12.6. Iepirkumu komisija 20 (divdesmit) darba dienu laikā apkopo saņemtos materiālus, izvērtē tos 

un pieņem lēmumu par Sarunu uzvarētāju. Ja neviens no Pretendentiem netiek atzīts par Sarunu 

uzvarētāju, Sarunas tiek pabeigtas, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.   

    Piedāvājumu izvērtējumu veikšanai var tikt pieaicināti eksperti.    

12.7. Lēmumu par Sarunu uzvarētāju vai lēmumu par Sarunu izbeigšanu vai pārtraukšanu, 

neizvēloties nevienu Piedāvājumu. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma apstiprināšanas, 

rakstiski paziņo visiem Pretendentiem, kuri piedalījās Sarunās.  

12.8. Balstoties uz objektīvu pamatojumu, Sarunas var tikt pārtrauktas jebkurā laikā, Pasūtītājam 

neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentu.    

 



13. Fizisko personu datu apstrāde 

13.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS 

"Sadales tīkls", reģ.Nr.40003857687. 

13.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un vispārīgās vienošanās 

(Pielikums Nr.4 – atsevišķi faili) izpildē iesaistīto personu, kā arī Piedāvājumā norādīto personu 

(t.sk. apakšuzņēmēju) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu 

datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pārzinis) veic 

Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz ST attiecināmus juridiskus 

pienākumus un ievērotu ST leģitīmās intereses. 

13.3.  Objekta apskate (ja tāda paredzēta): 

13.3.1. Pretendenta pieteikumā objekta apskatei norādīto Pretendenta pārstāvju personas datu 

apstrādes mērķis – nodrošināt Pretendenta pārstāvjiem piekļuvi Pasūtītāja objektam un iespēju 

iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar Sarunu priekšmetu. 

13.3.2. Pasūtītāja leģitīmo interešu īstenošanai, tajā skaitā noziedzīgo nodarījumu novēršanai, 

Pasūtītājs glabā Pretendenta pieteikumā objekta apskatei norādītos personas datus 3 (trīs) gadus 

no dienas, kad pieņemts lēmums par Sarunām. 

13.4.  Piedāvājumu vērtēšana: 

13.4.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes mērķis 

– izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu. 

13.4.2. Pretendenta Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju datu apstrādes mērķis – pārliecināties 

par Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. 

13.4.3. Pasūtītājs glabā Pretendenta Piedāvājumā norādītos fizisko personu datus 3 (trīs) gadus 

no dienas, kad pieņemts lēmums par Sarunām. 

13.5.  Vispārīgās vienošanās izpilde: 

13.5.1. Pasūtītājs apstrādā uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītos fizisko personu datus 

ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (Pielikums 

Nr.4 – atsevišķi faili) un Nolikuma nosacījumu izpildi, ievērot Pasūtītāja leģitīmās intereses,  

nodrošināt uzvarējušā Pretendenta personāla identificēšanu un pielaišanu darbu izpildei 

Pasūtītāja objektos, ievērojot Pasūtītāja 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, Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos 

un iepirkuma procedūras dokumentos. 

13.5.2. Pasūtītājs glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā 

un, kas kļūst par noslēgtā pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu, visā līguma darbības 

laikā, ieskaitot līgumā noteikto garantijas termiņu, ka arī līguma uzglabāšanas laikā, kas 

nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas 

termiņu. 

14. Vispārīgās vienošanās piešķiršana 

14.1.  Pēc lēmuma pieņemšanas par sarunu rezultātiem, Pasūtītājs un Pretendents vienojas par 

vispārīgo vienošanos  (Nolikuma pielikums Nr.4 – atsevišķi faili). Pēc vienošanās 10 (desmit) 

darba dienu laikā Pretendentam vispārīgā vienošanās ir jāparaksta. Gadījumā, ja norādītajā 

termiņā šis nosacījums netiek izpildīts, Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz sarunām  Pretendentu 

ar  atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 



14.2. Pasūtītājs un Pretendents, kuram sarunu rezultātā ir piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas 

tiesības, slēgs vispārīgo vienošanos atbilstoši pievienotajam projektam (Nolikuma pielikums 

Nr.4). Atkāpšanās no vispārīgās vienošanās projekta (neiekļaujot projektā paredzētos 

noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Pasūtītāja puses. 

14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt vispārīgo vienošanos arī ar Pretendentu ar  atbilstošu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu katrā daļā ar nosacījumu, ka tas 

pasūtījumu iegūst, ja atbilstoša saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu  

iesniedzējs nespēj pildīt vispārīgās vienošanās saistības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1  

    

Akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" 

Šmerļa ielā 1, Rīga LV -1160,Latvija 

Piedāvājuma vēstule  

Sarunu procedūra Nr. _________________ 

 "__________________________________" (nosaukums) 

  

         Iepazinušies ar Uzaicinājumu, kura saņemšana ar šo ir apliecināta, iepazinušies ar publiski 

pieejamo Sarunu nolikumu un vispārīgo vienošanos, mēs, apakšā parakstījušies un būdami 

attiecīgi pilnvaroti ________________________(Pretendenta nosaukums) vārdā, piedāvājam 

veikt elektropārvades 0,4-20kV līniju trašu tīrīšanas darbus (pakalpojumu) AS "Sadales tīkls" 

___________________________  pēc Pasūtītāja noteikumiem, kā to paredz Vispārīgās 

vienošanās noteikumi un sarunu procedūras prasības. 

Izmaksu koptāme: 

 

 Lokālo tāmju nosaukums  Darbu izmaksas, EUR Materiālu 

izmaksas, EUR  

Kopā, EUR 

1     

2     

3     

4     

 Līgumcena kopā , bez PVN    

*  PVN tiek aprēķināts saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Līgumcena kopā vārdiem, bez PVN ( ................................................ euro un ..... centi ) 

Parakstot šo Piedāvājumu apliecinām, ka: 

- Piedāvājums ir spēkā   ____ dienas, līdz 20__. gada ___________, un tas mums būs saistošs,  

un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī, līdz noteiktā perioda beigām. 
 

- Esam iepazinušies ar visiem Sarunu Nolikuma noteikumiem un Vispārīgo vienošanos. 

Mums ir pilnībā saprotami tajā minētie noteikumi un prasības, akceptējam tos un esam 

gatavi slēgt šādu vienošanos. 

- Mūsu piedāvājumā ir iekļauta  informācija un pievienotie dokumenti ir šī piedāvājuma 

neatņemam sastāvdaļa, tie ir pilnīgi, izsmeļoši un patiesi, uzņemamies pilnu atbildību par 

iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju un 

atbilstību iepirkuma procedūras Nolikumam. 

- Mūsu piedāvājuma cenās ir paredzētas un iekļautas visas iespējamās elektropārvades 0,4kV 

-20kV līniju trašu tīrīšanas darbu un organizatoriskās izmaksas, kas saistītas ar minēto 

darbu realizāciju un darbu izpildes laikā netiks izvirzīta prasība kopējo izmaksu 

palielināšanai.  

- Mēs akceptējam faktu, ka Pasūtītājam nav obligāti pieņemt viszemākās cenas piedāvājumu 

vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem. 

- Mūsu piedāvātais pakalpojumu izpildes termiņš ir ne ilgāk kā līdz ___________________  

(galējais darbu izpildes datums).      



- Mēs 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. 

- Mēs informējam, ka JĀ: piedāvājums iesniegts neatkarīgi no konkurenta un bez konsultācijām, 

līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentu attiecībā uz cenām, cenas 

aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem), formulām, kvalitāti, apjomu, specifikāciju, 

izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurenta, tiem 

produktiem, darbiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums, un nodomu vai lēmumu 

piedalīties iepirkumā (iesniegt piedāvājumu) vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst 

iepirkuma prasībām.  

- Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus 

konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas. 

- Mēs apzināmies, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot 

naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu 

no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības 

programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

 

- Mēs, kā  Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 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 (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam 

atzīti par vainīgu vai mums 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, proliferācijas 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 un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

- Mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība 

vai mēs netiekam likvidēti; 

- Mums kā Pretendentam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

Latvijā vai valstī, kurā mēs esami reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.  

- Mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs par 

parādu neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu  un uz dienu, kad tiks pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie 

parādi būs par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai; 



- Mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai), neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai 

samazinājusi naudas sodu; 

- Mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai), neesam atzīti par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, 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; 

- Attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām 

personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūsu 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 noteiktā līguma izpildi. 

- Mēs apliecinām, ka iesniegtā informācija iekļaušanai AS "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmas 

"Būvdarbi un pakalpojumi" kvalificēto piegādātāju sarakstā ir patiesa un aktuāla un apzināmies, 

ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā no kvalificēto piegādātāju saraksta varam tikt 

izslēgti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 

 

 

Rīgā, _______.________ 202__ 

    

         

Uzaicinājums uz elektropārvades 0,4-20kV līniju trašu tīrīšanas darbu  

 iepirkumu procedūru – Sarunām 

Nr. ------------------------------- 

AS "Sadales tīkls", saskaņā ar elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu iepirkumu 

procedūras – Sarunu nolikumu, pieejams AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, uzaicina 

Jūs piedalīties iepirkumu procedūrā – sarunās par elektropārvades 0,4-20 kV līniju trašu tīrīšanas darbu     

(Pakalpojuma) izpildi AS "Sadales tīkls". 

1. Pasūtītājs:  

1.1. Pasūtītājs ir AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā ST), vienotais reģistrācijas Nr. 40003857687, 

adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija.  

2. Kontaktpersonas:  

2.1 AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas Elektroapgādes būvdarbu 

iepirkumu nodaļas vadītāja Inguna Plūme, tālr. 67726412, 25488454, fakss 67728179, e-pasts:  

IEPIRKUMI_ST@latvenergo.lv. 

2.2 Tehniskā dokumentācija pievienota AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, kā arī 

Pretendenti papildus informāciju var saņemt AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijā. 

Kontaktpersona ........................................, tālr .................... , fakss ......................... , e-pasts 

............................... 

3. Iepirkuma procedūras - sarunu priekšmets, vieta un apjoms:  

3.1. Elektropārvades 0,4-20kV līniju trašu tīrīšanas darbi (Pakalpojums) AS "Sadales tīkls" 

………………….iecirkņos, saskaņā ar AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā 

pievienoto tehnisko dokumentāciju, kas ietver sekojošu garantēto galveno darbu apjomu:     

     3.1.1. Iepirkumu daļa Nr.1 "…………………………" 

- 0.4 kV trases attīrīšana ar rokām …………………... km 

- 20 kV trases attīrīšana ar rokām …………………... km 

- Koku nozāģēšana / apzāģēšana …….. gab. 

- Uzmērīto koku nozāģēšana …….. m3.      

3.1.2. Iepirkumu daļa Nr.2 "……………………………" 

- 0.4 kV trases attīrīšana ar rokām …………………... km 

- 20 kV trases attīrīšana ar rokām …………………... km 

- Koku nozāģēšana / apzāģēšana …….. gab. 

- Uzmērīto koku nozāģēšana …….. m3.      

3.1.3. …………………………………….. 

mailto:IEPIRKUMI_ST@latvenergo.lv


(Izvērsts darbu apjoms Uzaicinājuma uz sarunām Pielikumā Nr. 1 "Garantētās darbu apjoma 

specifikācija" * Tehniskās prasības atbilstoši  nolikuma Pielikuma Nr.3 prasībām  ) 

3.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkumu priekšmeta 

daļām. Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums par pilnu iepirkumu priekšmeta daļā iekļauto 

Pakalpojuma pozīciju apjomu (visām pozīcijām). 

4. Plānotais Pakalpojuma uzsākšanas termiņš un ilgums: 

     4.1. Pakalpojuma līguma slēgšanas plānotais termiņš 202_. gada ________ (mēnesis);  

4.2. Pakalpojuma izpildes termiņš – ne ilgāk kā līdz 202_.gada _________ (galējais darbu izpildes 

datums); 

4.3. Katrs Pakalpojuma izpildes gadījums tiek noformēts kā atsevišķs Pasūtījums – specifikācija, 

saskaņā ar Uzaicinājuma uz sarunām 3.punktā definēto garantēto Pakalpojuma apjomu un 

KVIKSTEP vidē izveidoto elektronisko pasūtījumu;   

4.4. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām iepirkuma daļām, darbu izpilde jāplāno   

vienlaicīgi visu daļu ietvaros. 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs:  

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vienīgo vērtēšanas kritēriju – piedāvājuma cena. Par  

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts atbilstošs piedāvājums ar viszemāko  cenu par 

iepirkumu daļas kopējo pakalpojuma apjomu. 

Iepirkumā tiks noteikts arī atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar nākamo viszemāko  

cenu.    

6. Piedāvājuma saturs: 

6.1. Piedāvājuma vēstule ar koptāmi, kas sagatavota un parakstīta ar drošu elektronisku parakstu AS 

"Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, saskaņā ar Nolikuma punktu 6.2.1. un Nolikuma 

pielikumu Nr.1. 

     6.2. Elektropārvades 0,4-20kV līniju trašu tīrīšanas darbu (Pakalpojuma) līgumcena, bez pievienotās 

vērtības nodokļa, kas sastāv no AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā aizpildītas 

specifikācijas, saskaņā ar pievienoto iepirkuma dokumentāciju. 

    6.3.  Darbu veikšanas grafiks (kalendārās nedēļās/ mēnešos), ja tāds nepieciešams  

    6.4.  Citas prasības, ja tādas nepieciešamas_____________________. 

    6.5.  Informācija par apakšuzņēmēju/iem, saskaņā ar Sarunu nolikuma 6.2.5.punktu. 

    6.6. Piedāvājumam jābūt derīgam______ kalendārās dienas pēc piedāvājuma atvēršanas datuma. 

  6.7. Visiem dokumentiem, kas attiecas uz piedāvājumu un tiek pievienoti piedāvājumam AS     

"Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, ir jābūt latviešu valodā. 

     7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 202 . gada ___  līdz plkst. 14:00 (saņemšanas laiks), AS 

"Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 

8. Piedāvājuma izvērtēšana. 

Lēmums par sarunu uzvarētāju vai lēmums par sarunu pabeigšanu, neizvēloties nevienu 

Piedāvājumu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma apstiprināšanas, rakstiski tiks paziņots visiem 

Piedāvājumu iesniegušiem Pretendentiem. 

Uzaicinājuma uz sarunām Pielikumā Nr.1  - "Garantētā darbu apjoma specifikācija" 



Pielikums Nr.3.: Darbu izpildes apraksts un tehniskie noteikumi 

I VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

1. Darbi jāveic 0.4-20 kV elektropārvades līnijās AS "Sadales tīkls". 

2. Darbi jāveic ievērojot Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta Nr.982 "Enerģētikas 

infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" prasības. 

3. 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.  

4. Uzņēmējs darbus organizē saskaņā ar AS "Sadales tīkls" Nr.SAD_IDA033 "Darba aizsardzības 

instrukcija, veicot elektropārvades līniju trašu tīrīšanu". 

5. Uzņēmējs darbu organizē ievērojot AS „Sadales tīkls” elektroniskās sistēmas DUIS un 

KVIKSTEPS EPLA plūsmas procesu. 

6. Uzņēmējs veic zemes īpašnieku informēšanu par plānotajiem darbiem saskaņā ar AS 

„Sadales tīkls” Nr.SAD_KAP019 „ A1.1 Informēt zemes īpašniekus par plānotiem darbiem”. 

7. Darbi jāveic ievērojot attiecīgo pašvaldību saistošos noteikumus un prasības. 

8. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektrolīniju atslēgšanu un Uzņēmēja pielaišanu pie darba 

atbilstoši LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs" prasībām. 

9. Gadījumos, kad Uzņēmējs, veicot EPL trašu tīrīšanas darbus, ir bojājis elektrolīniju vai citas 

elektroietaises, 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: 

 Elektrolīniju trasēs 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 

20kV GL 5 m 13 m 13 m 

0,4kV GL 5 m 5 m 5 m 

Gaisvadu līnijā 

iebūvētā 

apakšstacija 

5 m 13 m 13 m 

Slēgta, konteinera 

tipa apakšstacija 

1 m 1 m 1 m 

 



 

 

 

11. 0.4 kV gaisvadu līniju trašu tīrīšanas un koku nozāģēšanas/apzāģēšanas darbi jāveic tikai 

elektrolīniju TRASĒS. Ārpus elektrolīniju trasēm apdraudošo koku zāģēšana nav jāveic. Tas 

nozīmē, ka obligāti jāievēro normatīvo dokumentu prasības, kas attiecās uz trašu tīrīšanas 

darbiem elektrolīniju TRASĒS. 

12. 20 kV gaisvadu līniju trašu tīrīšanas un koku zāģēšana/apzāģēšana jāveic atbilstoši normatīvo 

dokumentu prasībām. Uzmērīto koku zāģēšanas darbi jāveic elektrolīniju TRASĒS un ārpus 

tās apdraudošo koku nozāģēšana. Tas nozīmē, ka obligāti jāievēro normatīvo dokumentu 

prasības, kas attiecās uz trašu tīrīšanas darbiem elektrolīniju TRASĒS, kā arī apdraudošo koku 

nozāģēšanas prasības elektrolīniju aizsargjoslās. 

13. Trašu tīrīšanas prasības, kas iekļautas tīrāmajos apjomos (Uzaicinājuma uz sarunām Pielikums 

Nr.1):  

14. 0,4 kV gaisvadu līnijas trases attīrīšana ar rokām, (km) – tīrāmajos apjomos ietilpst 

atbilstoši punktā Nr.10 noteiktajā trases platumā iztīrīta trase no krūmiem, kokiem, kā arī jāveic 

koku zaru apzāģēšana, kas ir tuvāk par 2m elektrolīnijas vadiem. 

15. Koku nozāģēšana/apzāģēšana, (gab.) – tīrāmajos apjomos ietilpst koku nozāģēšana un/vai 

koku zaru apzāģēšana  

16. 20 kV GL trases attīrīšana ar rokām, (km) – tīrāmajos apjomos ietilpst atbilstoši punktā 

Nr.10 noteiktajā trases platumā iztīrīta trase no krūmiem, koku zariem izpildot koridora 

prasības. 

17. Uzmērīto koku zāģēšana, (m3) – EPL trasē un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslā 

augošo koku un ārpus EPL trases aizsargjoslā augošo apdraudošo koku nozāģēšana. 



18. Nepieciešamo saskaņojumu pārskats, veicot koku ciršanas darbus ST GVL trasēs.  

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. 

 

 

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. 

 

 

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 

http://likumi.lv/doc.php?id=247350#piel1


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. 

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 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=225418
http://m.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://m.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://m.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://m.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://m.likumi.lv/doc.php?id=149302#piel5


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. 

 

19. Uzņēmējs nodrošina darbu izpildi objektā ar darbaspēku, mehānismiem, transportu, darbarīkiem. 

20. Uzņēmējs atlīdzina izdevumus zemes īpašniekiem, pašvaldībām, kas saistīti ar īpašuma vai mantas postījumiem (ja tādi bijuši). 

21. Pirms darbu uzsākšanas Kviksteps sistēmā pie attiecīgā darbu pieteikuma ir jāpievieno apliecinājums par brīdinātiem zemes īpašniekiem. 

22. 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 Koku nozāģēšana/apzāģēšana, gab. K 

2 0,4kV GVL trases attīrīšana ar rokām ZS 

3 6 – 20 kV trases tīrīšana ar rokām VS 

4 Uzmērīto koku zāģēšana, m³ m3 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=149302#piel5
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23.  KVALITĀTES PRASĪBAS, KAS JĀNODROŠINA IZPILDĪTĀJAM: 

23.1. 0,4 kV GVL trases attīrīšana (EUR/km.); 

23.1.1. Atbilstoši elektrolīnijas noteiktajā trases platumā iztīrīta trase no krūmiem, kokiem, kā 

arī jāveic koku zaru apzāģēšana, kas ir tuvāk par 2m elektrolīnijas vadiem. 

23.1.2. Elektrolīnijas trases horizontālā trašu tīrīšana atbilstošā trases platumā, izņēmuma 

gadījums pilsētas, parku, kapsētu teritorijās, kur trasē augošo koku nozāģēšanai nav iegūts 

saskaņojums. 

23.1.3. 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. 

23.1.4. Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka 

norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

23.1.5. 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. 
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23.2.  Koku nozāģēšana/apzāģēšana (EUR/gab.); 

 

23.2.1. Apdzīvotās vietās 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. 

23.2.2. Apdzīvotās vietās koku utilizācija atbilstoši attiecīgās pašvaldības noteiktajai 

kārtībai. 

23.2.3. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai koku celmi nebūtu augstāki par 10 

cm. 

23.2.4. Ārpus apdzīvotām vietām atsevišķi stāvošu koku 1.3m augstumā no zemes virsmas 

ar diametru virs 12 cm nozāģēšana vai apzāģēšana. 

23.2.5. Ārpus apdzīvotām vietām nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro 

un atstāj nesagarumotus, ja zemes īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši 

normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

23.2.6. Ārpus apdzīvotām vietām nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar 

malu) vai zemes īpašnieka norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu 

noteiktajai kārtībai. 

23.2.7. Ārpus apdzīvotām vietām 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. 

23.2.8. Ārpus apdzīvotām vietām 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. 

23.3.  Uzmērīto koku zāģēšana (EUR/m³) 

23.3.1. EPL trasē un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslā augošo koku un ārpus EPL 

trases aizsargjoslā augošo apdraudošo koku nozāģēšana. 

23.3.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja 

zemes īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai 

kārtībai. 

23.3.3.  Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka 

norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

23.3.4. 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. 

23.3.5. Nozāģētie koki nedrīkst atrasties zem zaru kaudzēm. 

23.3.6. 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. 

23.3.7. Nozāģētos zarus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu). 

23.3.8. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai koku celmi nebūtu augstāki par 10 

cm. 

 

23.4.  6 -20 kV GVL trases attīrīšana (EUR/km.); 
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23.4.1. EPL trases un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslas trašu tīrīšana atbilstoši 

“koridora” prasībām atbilstoši attēlā Nr.2 redzamajām kvalitātes prasībām. 

23.4.2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja 

zemes īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai 

kārtībai. 

23.4.3. Nozāģētos kokus novietot EPL trases pēdējā metrā (gar malu) vai zemes īpašnieka 

norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. 

23.4.4. 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. 

23.4.5. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai krūmu/koku celmi nebūtu augstāki 

aptuveni par 10 cm. 

23.4.6. 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 uz ceļiem, takām. 
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23.5.  Nozāģēto zaru/krūmu 100% aizvākšana no elektrolīnijas trases ir jāveic: 
23.5.1. Pilsētās, ciemos, parka teritorijās, kapsētās, viensētu pagalmos, dārzkopību kooperatīvos, 

apdzīvotās teritorijās; 

23.5.2. Gar valsts galvenajiem autoceļiem (A), kur attālums no ceļa ass ir mazāks par 100m; 

23.5.3. Gar valsts reģionālajiem autoceļiem (P), kur attālums no ceļa ass ir mazāks par 60m; 

23.5.4. Gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem (V), kur attālums no ceļa ass ir mazāks par 

30m; 

23.6. Pārējās elektrolīnijas trasēs, kas neatrodas 23.5. punktā norādītajās vietās, nozāģētos 

zarus/kokus/krūmus novietot elektrolīnijas trases pēdējā metrā (gar malu). 
23.7. Nozāģējot elektrolīnijas trasē kokus, kas 1.3m augstumā no zemes virsmas ir diametrā virs 12 

cm, jāievēro sekojošas prasības: 

23.7.1. Jābūt kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru 

stumbeņus pie stumbra. 

23.7.2. Nozāģētie koki nedrīkst atrasties zem zaru kaudzēm. 

23.7.3. Nozāģētos kokus jāatstāj nesagarumotus elektrolīnijas trases pēdējā metrā. 

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

 

24. MEŽA ĪPAŠNIEKU PRETENZIJAS 

 Gadījumos, kad meža īpašnieki neļauj un kategoriski iebilst attiecīgo koku 

nozāģēšanai/apzāģēšanai, pielietot Līguma Pielikuma Nr.3 sagatavoto veidlapu ATTEIKUMS par to 

ka attiecīgajā objektā meža īpašnieks aizliedzis veikt koku nozāģēšanu/apzāģēšanu  

 

25. MEŽA ĪPAŠNIEKU INFORMĒŠANA PAR TRAŠU TĪRĪŠANAS DARBIEM 

25.1. 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: 

25.2. 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. 

25.3. Uzņēmējam nododot Pasūtītājam izpildītos Pasūtījumus jāuzrāda informētie meža 

īpašnieki par trašu tīrīšanas darbu veikšanu atbilstoši Vispārīgās vienošanās Pielikumā 

Nr.5 norādītajam veidlapas paraugam. 

25.4. 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). 
 

 

 

 

 

 


