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1. Dokumenta mērķis 

Dokumenta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, unificētu, vienveidīgu un kvalitatīvu preču 

un materiālu (turpmāk tekstā – Materiāli) izmantošanu akciju sabiedrībā "Sadales tīkls" 

elektrotīklu atjaunošanas, izbūves un remonta darbos.  

Materiālu atzīšanai par tādiem, kas izmantojami AS "Sadales tīkls" elektrotīklos, tiek 

izveidota materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēma (turpmāk tekstā - Materiālu 

atbilstības novērtēšanas sistēma).  

Šis dokuments nav attiecināms uz kvalifikācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma izpratnē. 

2. Dokumenta darbības sfēra 

Dokuments saistošs visiem Materiālu ražotājiem un/vai to piegādātājiem, 

darbuzņēmējiem, AS "Sadales tīkls" darbiniekiem un Latvenergo koncerna funkcijām, kuru 

pienākumi saistīti ar Materiālu piegādi, iegādi un būvniecības darbu plānošanu un 

nodrošināšanu AS "Sadales tīkls" vajadzībām. 

3. Vispārīgie noteikumi 

3.1. Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmā tiek izveidots un uzturēts Materiālu 

reģistrs (turpmāk tekstā - Materiālu reģistrs) ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklā 

izmantojamiem materiāliem, kuru kvalitāti un piemērotību elektrotīkla atjaunošanas 

darbiem iepriekš pārbauda AS "Sadales tīkls" izveidota Materiālu atbilstības 

novērtēšanas komisija (turpmāk tekstā - Novērtēšanas komisija).  

Materiālu reģistrs pieejams AS "Sadales tīkls" interneta mājas lapā 

www.sadalestikls.lv. 

3.2. Piedalīšanās atlases procedūrā Materiālu atbilstības izvērtēšanai un iekļaušanai 

Materiālu reģistrā notiek uz vienlīdzīgiem un taisnīgiem noteikumiem starp 

Materiālu ražotājiem un/vai to piegādātājiem vai izplatītājiem (fiziska vai juridiska 

persona, vai šādu personu apvienība) (turpmāk tekstā- Piegādātāji), kuri vēlas, lai 

viņu ražotos vai izplatītos Materiālus iekļauj AS "Sadales tīkls" prasībām atbilstošo 

Materiālu reģistrā.  

3.3. Jebkurš Piegādātājs jebkurā laikā var iesniegt Materiālu atbilstības novērtēšanas 

sistēmas nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) noteiktajā kārtībā Materiālus to 

atbilstības novērtēšanai. 

3.4. Piegādātājs var Nolikumā noteiktajā kārtībā pieteikt izmaiņas Materiālu reģistrā, ja: 

3.4.1. Materiālu reģistrā iekļauto materiālu tā ražotājs vairs neražo; 

3.4.2. Materiālu reģistrā iekļautajam Materiālam tā ražotājs veicis tehnisko 

parametru izmaiņas. Ja ražotājs mainījis Materiāla tehniskos parametrus, 

Piegādātājam jāaizpilda attiecīgā Materiāla tehniskās specifikācijas un 

jāpievieno attiecīgie dokumenti, lai pierādītu, ka Materiāls atbilst 

tehniskajām specifikācijām. 

3.5. Novērtēšanas komisija, atbilstoši šī Nolikuma 8. punktam, izskata iesniegtos 

pieteikumus un lemj par Materiālu iekļaušanu Materiālu reģistrā. Piegādātājs tiek 

informēts par pieņemto lēmumu.  

http://www.sadalestikls.lv/
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3.6. Materiālu iekļaušana Materiālu reģistrā nav uzskatāma par jebkāda veida solījumu 

būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanai. 

3.7. Par Materiālu reģistra uzturēšanu atbild Novērtēšanas komisija. 

3.8. Nolikuma grozījumus apstiprina AS "Sadales tīkls" Attīstības direktors.  

4. Informācijas par Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmu saņemšana 

4.1. Piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties AS "Sadales tīkls" interneta mājas lapā 

www.sadalestikls.lv. 

4.2. Organizatoriska rakstura informāciju iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu uz 

sekojošu e-pasta adresi dokumentiem@sadalestikls.lv, e-pasta tēmas laukā ierakstot 

norādi "Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma". 

5. Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmā ietvertie Materiāli 

5.1. Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto Materiālu tehniskās specifikācijas 

publicētas AS "Sadales tīkls" interneta mājas lapā www.sadalestikls.lv.  

5.2. Piegādātāji var iesniegt Pieteikumu Materiālu atbilstības novērtēšanai par jebkuru 

tehnisko specifikāciju sarakstā iekļauto Materiālu tehnisko specifikāciju vai 

tehniskajām specifikācijām. 

6. Pieteikuma noformējums un saturs 

6.1. Pieteikums un tam pievienotie dokumenti ir jāsagatavo elektroniskā formātā. 

Pieteikums sagatavojams latviešu vai angļu valodā, pievienotie dokumenti latviešu 

un/vai angļu valodā. Aizpildīta Materiālu tehniskā specifikācija jāiesniedz, 

izmantojot AS "Sadales tīkls" mājas lapā publicēto faila formātu. Pieteikumu 

iesniedz atbilstoši Nolikuma 7.punktā noteiktajām prasībām. Pieteikumam 

pievienotie dokumenti iesniedzami pdf, bet fotogrāfijas jpg formātā. Pieteikumam 

pievieno satura rādītāju, kurā uzskaitīti visi iesniegtie dokumenti ar precīzu katra 

faila nosaukumu. 

6.2. Piedāvāto Materiālu atbilstības novērtēšanai, Piegādātājam jāiesniedz sekojošus 

dokumentus: 

6.2.1. Pieteikuma vēstuli atbilstoši nolikuma Pielikumā Nr. 1 norādītajai formai. 

Piegādātājiem par katru Materiālu tehnisko specifikāciju jāiesniedz atsevišķi 

noformēts Materiālu atbilstības novērtēšanas pieteikums; 

6.2.2. Tehniskais piedāvājums, kas apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst 

konkrētajam Materiālam norādītajām tehniskām prasībām. Atbilstība 

jāpierāda ar: 

- precīzi un pilnīgi aizpildītu AS "Sadales tīkls" mājas lapā publicēto attiecīgo 

Materiālu tehnisko specifikāciju; 

- piedāvāto Materiālu aprakstošajiem dokumentiem, kas norādīti attiecīgo 

Materiālu tehniskās specifikācijas prasībās (Eiropā akreditētu laboratoriju tipa 

testu un laboratorijas akreditācijas sertifikāta kopijas, lietošanas instrukcijas, 

fotogrāfijas u.c.). 

6.2.3. Piegādātājam jāpiedāvā visi konkrētajā tehniskajā specifikācijā norādītie 

Materiāli. 

http://www.sadalestikls.lv/
mailto:dokumentiem@sadalestikls.lv
http://www.sadalestikls.lv/
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6.3. Ja jāveic izmaiņas Materiālu reģistrā, atbilstoši šī Nolikuma 3.4. punktā minētajos 

gadījumos, Piegādātājam jāiesniedz sekojošus dokumentus: 

6.3.1. Pieteikuma vēstuli atbilstoši nolikuma Pielikumā Nr. 2 norādītajai formai; 

6.3.2. Tehniskais piedāvājums, kas apliecina, ka veiktās izmaiņas Materiāla 

tehniskajos parametros atbilst konkrētajam Materiālam norādītajām 

tehniskām prasībām. Atbilstība jāpierāda ar: 

- precīzi un pilnīgi aizpildītu AS "Sadales tīkls" mājas lapā publicēto attiecīgo 

Materiālu tehnisko specifikāciju; 

- piedāvāto Materiālu aprakstošajiem dokumentiem, kas norādīti attiecīgo 

Materiālu tehniskās specifikācijas prasībās (Eiropā akreditētu laboratoriju tipa 

testu un laboratorijas akreditācijas sertifikāta kopijas, lietošanas instrukcijas, 

fotogrāfijas u.c). 

6.4. Pieteikums tiek sagatavots tā, lai nekādā veidā nav apdraudēta AS "Sadales tīkls" 

informācijas sistēmu darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai 

informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus. 

7. Pieteikuma iesniegšanas kārtība 

7.1. Pieteikumus iesniedz kādā no šādiem veidiem: 

7.1.1. parakstītu pieteikumu ar drošu elektronisko e-parakstu, nosūtot elektroniski 

uz e-pasta adresi: dokumentiem@sadalestikls.lv, e-pasta tēmas laukā ierakstot 

norādi "Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma"; 

7.1.2. fiziski parakstītu pieteikumu, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 

AS "Sadales tīkls" Šmerļa iela 1, Rīga, Latvija, LV-1160 (1. stāvā – 

administratoram). Piegādātājs pieteikumam pievienotos dokumentus iesniedz 

elektroniskā formātā uz atsevišķa elektroniskās informācijas nesēja - USB 

zibatmiņā, to ievietojot aizlīmētā aploksnē vai citā slēgtā iesaiņojumā, uz kura 

uzrakstot pilnu saņēmēja adresi un norādi "Materiālu atbilstības novērtēšanas 

sistēma. KONFIDENCIĀLS, ATVĒRT TIKAI NOVĒRTĒŠANAS 

KOMISIJAI". 

7.2. Izskatīšanai pieņemtie pieteikumi Piegādātājam atpakaļ netiek izsniegti. 

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

Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmas uzturēšanas laikā. 

8. Pieteikuma izskatīšana 

8.1. Iesniegtie Pieteikumi tiek atvērti un izskatīti Novērtēšanas komisijas sēdē bez 

Piegādātāja pārstāvju piedalīšanās. Piegādātāja pārstāvjus var uzaicināt piedalīties 

Materiāla testu vai pārbaužu veikšanā, ja tādas tiek organizētas, par to savstarpēji 

vienojoties. 

8.2. Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti un izvērtēti 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu 

laikā, skaitot no to reģistrācijas brīža AS "Sadales tīkls" lietvedības sistēmā. Ja jāveic 

Materiāla pārbaudes vai nepieciešama papildus dokumentācija, Novērtēšanas 

komisija var pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu, par to elektroniski 

informējot Piegādātāju, nosūtot paziņojumu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

mailto:dokumentiem@sadalestikls.lv
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8.3. Pieteikuma izvērtēšanas laikā Novērtēšanas komisija var pieprasīt no Piegādātāja 

rakstiski iesniegt papildu informāciju vai skaidrojumus par jebkuru iesniegtā 

pieteikuma daļu, kā arī papildus dokumentus, kas nepieciešami Piegādātāja piedāvāto 

Materiālu tehniskās atbilstības vai Materiālu ražotāja tehnisko un profesionālo spēju 

objektīvai izvērtēšanai.  

8.4. Gadījumā, ja Novērtēšanas komisija konstatē, ka Piegādātājs nav iesniedzis visus 

Nolikuma 6. punktā vai 8.3. punktā prasītos dokumentus vai arī to saturs neatbilst 

Nolikuma prasībām, Novērtēšanas komisija aptur pieteikuma izskatīšanu, paziņo 

Piegādātājam par konstatētajiem trūkumiem, norādot termiņu, kurā Piegādātājam šie 

trūkumi jānovērš. 

8.5. Lai pārliecinātos par piedāvātā Materiāla atbilstību AS "Sadales tīkls" tehniskajām 

prasībām, papildus dokumentācijas izvērtēšanai var tikt organizēti arī Materiālu 

paraugu testi un pārbaudes atbilstoši šī Nolikuma 8.7. punktā aprakstītajai kārtībai. 

8.6. Piegādātājs, pēc AS "Sadales tīkls" pieprasījuma, nodrošina Materiālu paraugu 

iesniegšanu, savstarpēji vienojoties par paraugu piegādes vai apskates un pārbaudes 

termiņiem, un nosacījumiem. Novērtēšanas komisija aptur pieteikuma izskatīšanu 

līdz brīdim kad tiek saņemti Materiālu paraugi un var veikt to apskati, pārbaudi vai 

testus. 

8.7. Materiālu paraugu testu vai pārbaužu veikšanas nosacījumi: 

8.7.1. Testus vai pārbaudes organizē AS "Sadales tīkls"; 

8.7.2. Piegādātājs atbild par testu vai pārbaužu veikšanai nepieciešamo Materiālu 

paraugu piegādi. Piegādātājs nodrošina testiem nepieciešamo Materiālu un tā piegādi 

par saviem līdzekļiem; 

8.7.3. Ja Piegādātājs vēlas Materiālu saņemt atpakaļ, tas sedz visas ar Materiāla 

uzglabāšanu, iekraušanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas; 

8.7.4. Materiāla testēšanai vai pārbaudēm var piemērot sagraujošos testus, tādēļ 

AS "Sadales tīkls" neuzņemas atbildību par Materiāla tehnisko stāvokli pēc testu un 

pārbaužu veikšanas; 

8.7.5. Testu vai pārbaužu laikā tiek pārbaudīta materiāla fizikālo, ķīmisko, 

funkcionālo vai citu parametru atbilstība Materiāla tehniskajās specifikācijās 

ietvertajām prasībām; 

8.7.6. Testi vai pārbaudes tiek veikti atbilstoši AS "Sadales tīkls" izstrādātajiem 

testu scenārijiem, vai attiecīgajos standartos noteiktajām pārbaudes metodēm; 

8.7.7. Materiālu testu scenāriju apraksti tiek pievienoti Materiālu, kuriem testus vai 

pārbaudes var piemērot, tehniskajām specifikācijām.  

8.8. AS "Sadales tīkls", pamatojoties uz iesniegto dokumentāciju un Materiālu 

paraugiem, ja tādi bija pieprasīti, izvērtē iesniegto Materiālu atbilstību tehniskajām 

prasībām.  

Atbilstības kritērijs – Materiāls atbilst visām konkrētajam materiālam izvirzītajām 

obligātajam tehniskajām prasībām, kas norādītas konkrētā Materiāla tehniskajā 

specifikācijā.  

Atbilstības pamatojums - Iesniegtās Materiāla tehniskās specifikācijas, tehnisko 

atbilstību pamatojošie dokumenti un, ja veikti, Materiālu paraugu testu un pārbaužu 

rezultāti. 

8.9. AS "Sadales tīkls" ir tiesības papildus izvērtēt arī Materiālu ražotāja tehniskās un 

profesionālās spējas. Šādu izvērtējumu var veikt, ja AS "Sadales tīkls" nav 
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iepriekšējas sadarbības pieredzes ar konkrēto Materiālu ražotāju vai tiek piedāvāts 

Materiāls, kurš iepriekš nav ekspluatēts AS "Sadales tīkls". 

8.10. Materiālu ražotāja tehnisko un profesionālo spēju izvērtējuma kritēriji, ja tādus 

konkrētajam Materiālam piemēro, tiek pievienoti konkrētā Materiāla tehniskajai 

specifikācijai.  

8.11. Ja piedāvātie Materiāli atbilst AS "Sadales tīkls" tehniskajām prasībām, kā arī 

atbilstoši Nolikuma 8.9. punktam veiktā Materiālu ražotāja tehnisko un profesionālo 

spēju novērtējuma pārbaudē nav konstatēti iemesli, kas varētu ietekmēt Materiāla 

tehniskos parametrus vai tā kvalitāti, Materiāli tiek iekļauti Materiālu reģistrā. 

Piegādātājs rakstveidā tiek informēts par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju par 

pieņemto lēmumu uz pieteikumā norādīto Piegādātāja e-pasta adresi. 

8.12. Piegādātāja pieteikums var tikt noraidīts, ja Novērtēšanas komisija konstatē, ka: 

8.12.1. Piegādātājs ir mēģinājis ietekmēt Novērtēšanas komisijas lēmumu par 

Piegādātāja iekļaušanu AS "Sadales tīkls" prasībām atbilstošo Materiālu 

reģistrā; 

8.12.2. Novērtēšanas komisija konstatē, ka Piegādātājs, iesniedzot dokumentus 

Materiālu atbilstības pārbaudei, ir sniedzis nepatiesu informāciju Materiālu 

atbilstības novērtēšanai.  

8.12.3. Novērtēšanas komisijas noteiktajā termiņā Piegādātājs nav izlabojis 

Novērtēšanas komisijas konstatētos trūkumus, iesniedzis iztrūkstošos 

dokumentus vai informāciju; 

8.12.4. piedāvātais Materiāls iepriekš ticis izslēgts no Materiālu reģistra, jo tas nav 

atbildis AS "Sadales tīkls" prasībām un/vai tā ekspluatācijas laikā konstatēts, 

ka tas nespēj nodrošināt Materiālam izvirzītās prasības, vai arī tā kvalitāte nav 

atbilstoša. Šajā gadījumā noraida tikai to Materiālu pieteikumu Materiālu 

atbilstības izvērtēšanai, kuri neatbilst minētajam; 

8.12.5. Piegādātājs ir iesniedzis Nolikuma 6. punktā noteiktajām prasībām 

neatbilstošu pieteikumu, tajā skaitā un ne tikai, iesniegtas nepilnīgi aizpildītas 

tehniskās specifikācijas, nav iesniegti tehniskajās specifikācijās noteiktie 

Materiāla kvalitāti apliecinošie dokumenti, apraksti, instrukcijas, nav 

nodrošinājis testiem nepieciešamos Materiālu paraugus, ja tādi tikuši 

pieprasīti. 

8.13. Pēc Novērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, 5 (piecu) darbdienu laikā 

Piegādātāji tiek informēti par to iesniegto Materiālu atbilstību prasībām un 

iekļaušanu Materiālu reģistrā vai pieteikuma noraidīšanu. Paziņojums par pieņemto 

lēmumu tiek nosūtīts elektroniski uz pieteikuma vēstulē norādīto Piegādātāja e-pasta 

adresi. 

9. Materiālu derīguma termiņš un to izslēgšana no reģistra 

9.1. Termiņš konkrētā materiāla iekļaušanai AS "Sadales tīkla" Materiālu reģistrā ir 

5 (pieci) gadi no Novērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par Materiāla 

iekļaušanu Materiālu reģistrā, izņemot Nolikuma 9.2. punktā minētos gadījumus. Pēc 

šī termiņa beigām Materiāls tiek izslēgts no Materiālu reģistra, ja nav pieņemts 

Komisijas lēmums vai iesniegts Pretendenta lūgums Materiāla atrašanās reģistrā 

termiņa pagarināšanai. 
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9.2. Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu (atbilstoši 2014. gada 

14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas 

līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm") 

termiņš materiāla iekļaušanai AS "Sadales tīkla" Materiālu reģistrā tiek noteikts 

atbilstoši Tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņam. Pēc šī termiņa beigām 

konkrētais Materiāls automātiski tiek izslēgts no AS "Sadales tīkla" Materiālu 

reģistra. 

9.3. Novērtēšanas komisija jebkurā brīdī var izslēgt konkrētu Materiālu no Materiālu 

reģistra, ja: 

9.3.1. AS "Sadales tīkls" izlemj turpmāk neizmantot konkrēto Materiālu vai maina 

tehnoloģijas; 

9.3.2. tiek mainītas AS "Sadales tīkls" tehnisko specifikāciju prasības un konkrētais 

Materiāls vairs tām neatbilst. Šajā gadījumā  Novērtēšanas komisija pēc savas 

iniciatīvas, pirms izslēgt Materiālu  no Materiālu reģistra, var veikt attiecīgā 

Materiāla atbilstības pārvērtēšanu, pielietojot jauno tehniskās specifikācijas 

versiju; 

9.3.3. saņemot Materiāla piegādi vai Materiāla ekspluatācijas laikā tiek konstatēts 

(tajā skaitā, uzraugot un/vai pieņemot elektrotīklu atjaunošanas, izbūves un 

remonta darbos), ka par atbilstošu atzītais Materiāls neatbilst kādai no 

attiecīgā Materiāla tehniskās specifikācijas vai kvalitātes prasībām. Šajā 

situācijā, ja konkrēto Materiālu (tipu, marku) ražo vairāki uzņēmumi un 

neatbilstības konstatētas konkrēta ražotāja produkcijai, no Materiālu reģistra 

izslēdz konkrētā ražotāja Materiālu; 

9.3.4. tiek konstatēts, ka par atbilstošu atzītais Materiāls vairs netiek ražots, vai 

ražošanas procesā veiktas būtiskas izmaiņas, vai konstatēti citi būtiski 

iemesli, kas rada nepieciešamību veikt atkārtotu Materiālu atbilstības 

novērtēšanas procedūru; 

9.3.5. tiek veikti grozījumi  Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos 

aktos vai attiecīgajos standartos, kas maina konkrētā Materiāla izgatavošanu, 

atbilstības pārbaudes, sertifikāciju, ekspluatāciju vai utilizāciju. 

9.3.6. Novērtēšanas komisija konstatē, ka Piegādātājs, iesniedzot dokumentus 

Materiālu atbilstības pārbaudei, ir sniedzis nepatiesu informāciju Materiālu 

atbilstības novērtēšanai.  

9.4. Par nodomu, šī Nolikuma 9.3 punktā norādītajos gadījumos, izslēgt kādu Materiālu 

no Materiālu reģistra AS "Sadales tīkls", norādot iemeslus, informē tos Piegādātājus, 

kas minēto Materiālu ir iesnieguši iekļaušanai Materiālu reģistrā. Šādu paziņojumu 

AS "Sadales tīkls" vismaz 90 (deviņdesmit) dienas pirms datuma, ar kuru to 

paredzēts izslēgt no Materiālu reģistra, elektroniski nosūta e-pasta adresēm, kuras 

norādījis Piegādātājs, kurš iesniedzis konkrētā Materiāla atbilstības izvērtēšanas 

pieteikumu. Šāds paziņojums tiek publicēts arī AS "Sadales tīkls" interneta mājas 

lapā Materiālu reģistrā, norādot izslēdzamo Materiālu, tā ražotāju un datumu, no kura 

Materiāls tiek izslēgts no Materiālu reģistra. 

9.5. Šī Nolikuma 9.3.3., 9.3.4., 9.3.5. un 9.3.6. apakšpunktos norādītajos gadījumos 

Novērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu konkrētu Materiālu izslēgt no Materiālu 

reģistra ātrāk kā Nolikuma 9.4. punktā norādītajā termiņā. 
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10. Citi noteikumi 

10.1. AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistrā automātiski iekļauj AS "Sadales tīkls" 

organizēto Materiālu iepirkuma procedūru un cenu aptauju Pretendentu, kuri šajās 

procedūrās atzīti par uzvarētājiem, piedāvātos Materiālus. Pārējo šī iepirkuma 

procedūrā vai cenu aptaujā piedāvāto Materiālu iekļaušanu Materiālu reģistrā izvērtē 

Novērtēšanas komisija. 

10.2. Par Nolikuma uzturēšanu atbild Novērtēšanas komisija. 

11. Fizisko personu datu apstrāde 

11. 1. Nolūkā nodrošināt Materiālu atbilstības nolikuma noteikumu izpildes iespējamību, 

tostarp informācijas apriti, ka arī lai izpildītu uz Novērtēšanas komisijai un 

Pretendentam attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu leģitīmās intereses, 

Novērtēšanas komisijai un Pretendentam ir tiesības apstrādāt no otra iegūtos fizisko 

personu datus (piemēram, kontaktpersonu datus), ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības. 

11. 2. Novērtēšanas komisija vai Piegādātājs, kurš nodod otram fizisko personu datus 

apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata 

nodrošināšanu. Tas, kurš materiālu atbilstības pārbaudes ietvaros iegūst fizisko 

personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo 

personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

11. 3. Novērtēšanas komisija vai Piegādātājs apņemas bez iepriekšējas rakstveida 

saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otra iegūtos fizisko personu datus, 

izņemot gadījumus, kad normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

11. 4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Novērtēšanas komisijai vai Piegādātājam var 

rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra iegūtos fizisko personu 

datus, tad pirms šādu datu nodošanas Novērtēšanas komisija vai Piegādātājs, 

izvērtējot apstrādes mērķa pamatojumu, rakstiski saskaņo šādas informācijas 

nodošanu ar otru, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 

11. 5. Gadījumā, ja Novērtēšanas komisija vai Piegādātājs (apstrādātājs) apstrādā fizisko 

personu datus otrā (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar 

noteikumiem "Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pieejami 

https://www.sadalestikls.lv/par-mums/kas-mes-esam/personas-datu-apstrade/. 

11. 6. Novērtēšanas komisija un Piegādātājs apņemas pēc otra pieprasījuma un/vai 

Piegādātāja izslēgšanas no Materiālu reģistra iznīcināt no otra iegūtos fizisko 

personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Nolikuma prasību izpildes 

nodrošināšanai. 

12. Nolikuma pielikumi 

12. 1. Pielikums Nr. 1: Pieteikuma vēstule par Materiāla atbilstības novērtēšanu 

12. 2. Pielikums Nr. 2: Pieteikuma vēstule par izmaiņām Materiālu reģistrā 

https://www.sadalestikls.lv/par-mums/kas-mes-esam/personas-datu-apstrade/
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Pielikums Nr. 1  

PIETEIKUMA VĒSTULE 

 

Akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”  

Šmerļa ielā 1,  

Rīga LV -1160, Latvija 
201_.gada „__”. ___________* 

MATERIĀLU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PIETEIKUMS 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, vēlamies reģistrēt AS “Sadales tīkls” Materiālu reģistrā 

sekojošus mūsu ražotus/piegādātus/izplatītus materiālus: 

Nr. 

p.k. 

AS “Sadales 

tīkls” materiālu 

kategorijas Nr. 

AS “Sadales tīkls” 

materiālu kategorijas 

nosaukums 

Materiāla ražotāja 

nosaukums un 

ražotājvalsts 

Materiāla tipa 

pilns 

apzīmējums 

        

        

     

     

Iesniegto dokumentu uzskaitījums:___________________________________________ 

Pieteikuma iesniedzēja kontakti: 

 

Nosaukums:          ______ 

Reģ. Nr.      Nod. Maksāt. reģ. Nr.:      

Juridiskā adrese:            

Biroja adrese:            

Tālr.:    ; E-pasts:     

Kontaktpersona:            
(Vārds, uzvārds, amats) 

Tālr.:    ; E-pasts:     

Parakstot šo Pieteikumu, apliecinu, ka: 

- sniegtā informācija un dati ir patiesi, iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam; 

-  uzņemos pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām, kā arī esmu informēts, ka 

nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā varu tikt saukts pie likumā noteiktās 

atbildības; 
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- esmu informēts un apzinos, ka AS “Sadales tīkls” apstrādās manus personas datus 

(vārdu, uzvārdu, saziņas adresi (e-pasts vai pasts), telefona numuru) tādā apjomā, kādā 

nepieciešams, lai izvērtētu Materiālu atbilstību Materiālu atbilstības novērtēšanas 

sistēmas ietvaros, kā arī AS “Sadales tīkls” ir tiesības gan saņemt un pieprasīt manus 

personas datus no trešajām personām, gan nodot manus personas datus trešajām 

personām, kas iesaistītas Materiālu atbilstības novērtēšanas procesā. Personas datu 

apstrāde tiks veikta laika posmā, kamēr spēkā Materiālu atbilstības novērtēšanas 

process. 

Paraksts*:        

Vārds, uzvārds:       

Amats:        

*Ja dokumentu paraksta ar elektroniski drošu e-parakstu, tad datums un paraksta zona nav 

jāaizpilda. 

       Pieteikuma parakstīšanas datums ir droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums. 
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Pielikums Nr. 2  

PIETEIKUMA VĒSTULE 

 

Akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”  

Šmerļa ielā 1,  

Rīga LV -1160, Latvija 
201_.gada „__”. ___________* 

PIETEIKUMS PAR NEPIECIEŠAMAJĀM IZMAIŅĀM MATERIĀLU REĢISTRĀ 

 

Iesniedzot šo pieteikumu (vajadzīgo atzīmēt): 

 lūdzam izslēgt no AS “Sadales tīkls” Materiālu reģistrā sekojošus mūsu 

ražotus/piegādātus/izplatītus materiālus 

 lūdzam izvērtēt ražotāja veiktās tehnisko parametru izmaiņas sekojošiem mūsu 

ražotajiem/piegādātajiem/izplatītajiem AS “Sadales tīkls” Materiālu reģistrā iekļautajiem 

materiāliem: 

Nr.p.k. 

AS “Sadales 

tīkls” 

piešķirtais 

Materiāla kods 

Materiāla ražotājs Materiāla nosaukums 

      

      

    

    

Iesniegto dokumentu uzskaitījums:___________________________________________ 

Pieteikuma iesniedzēja kontakti: 

 

Nosaukums:          ______ 

Reģ. Nr.      Nod. Maksāt. reģ. Nr.:      

Juridiskā adrese:            

Biroja adrese:            

Tālr.:    ; E-pasts:     

Kontaktpersona:            
(Vārds, uzvārds, amats) 

Tālr.:    ; E-pasts:     

Parakstot šo Pieteikumu, apliecinu, ka: 

- sniegtā informācija un dati ir patiesi, iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam; 
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-  uzņemos pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām, kā arī esmu informēts, ka 

nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā varu tikt saukts pie likumā noteiktās 

atbildības; 

- esmu informēts un apzinos, ka AS “Sadales tīkls” apstrādās manus personas datus 

(vārdu, uzvārdu, saziņas adresi (e-pasts vai pasts), telefona numuru) tādā apjomā, kādā 

nepieciešams, lai izvērtētu Materiālu atbilstību Materiālu atbilstības novērtēšanas 

sistēmas ietvaros, kā arī AS “Sadales tīkls” ir tiesības gan saņemt un pieprasīt manus 

personas datus no trešajām personām, gan nodot manus personas datus trešajām 

personām, kas iesaistītas Materiālu atbilstības novērtēšanas procesā. Personas datu 

apstrāde tiks veikta laika posmā, kamēr spēkā Materiālu atbilstības novērtēšanas 

process. 

Paraksts*:        

Vārds, uzvārds:       

Amats:        

*Ja dokumentu paraksta ar elektroniski drošu e-parakstu, tad datums un paraksta zona nav 

jāaizpilda. 

Pieteikuma parakstīšanas datums ir droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

 

 

 

 


