Līguma par saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumiem
veidne
Līgums Nr.__________________
Par saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumiem
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,
vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese: Rīgā, Ērgļu ielā 7, LV1012, tās
personā, kurš rīkojas uz
pamata, turpmāk tekstā –
Pakalpojumu sniedzējs, no vienas puses un
, vienotais reģistrācijas Nr.
, juridiskā adrese:
, tās
personā, kurš rīkojas uz
pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
abi kopā saukti – Puses, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šādu līgumu,
turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1 Pakalpojumu sniedzējs par samaksu sniedz un Pasūtītājs lieto
Pakalpojumu sniedzēja publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras
(turpmāk –infrastruktūra) saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumus, kas
aprakstīti Līguma pielikumos (turpmāk - Pakalpojumi), pamatojoties uz
abpusēji parakstītu Līgumu par Pakalpojumu, Līguma pielikumos
norādītajos Pakalpojumu sniedzēja kabeļu kanalizācijas posmos (turpmāk
– Objekts), saņemšanu.
1.2 Saskaņā ar Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām un
pakalpojumiem, kas apstiprināti ar SPRK padomes 9.04.2014. lēmumu
Nr.1/8, turpmāk - Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un
pakalpojumiem, atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja publiskā elektronisko
sakaru tīkla infrastruktūras struktūrai, Pakalpojumu sniedzējs nodrošina
piekļuvi saistītām iekārtām, sniedzot pakalpojumus “Kabeļa izvietošana
kabeļu kanalizācijā” un/vai “Kabeļu kanalizācijas caurules noma”.
1.3 Pasūtītājs lieto Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu un Noteikumiem par
piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem noteiktajiem mērķiem –
nākamās paaudzes piekļuves (NGN) kabeļtīklu ierīkošanai.
2.1
2.2

2.3

2.4

2. Pušu saistības
Sniedzot un saņemot Pakalpojumus, Pusēm ir saistoši šī Līguma (tajā
skaitā, tā pielikumu ) noteikumi.
Pasūtītājam bez Pakalpojuma sniedzēja iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas nav atļauts nodot no šī Līguma, tajā skaitā Pielikumiem,
izrietošās saistības citai personai, kas nav šī Līguma puse.
Pakalpojumu sniedzējs veic tā infrastruktūras elementu ekspluatāciju un
kvalitātes prasību nodrošināšanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un
Pakalpojumu sniedzēja tehniskajiem noteikumiem.
Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras elementi, iekārtas un citi objekti, kuri
Pakalpojumu sniegšanas ietvaros nodoti vai atrodas Pasūtītāja lietošanā
vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai tā Pielikumiem, ir un paliek
Pakalpojumu sniedzēja īpašums gan Pušu līgumsaistību spēkā esamības

laikā, gan arī pēc tam. Pasūtītājam nav atļauts Pakalpojumu sniedzēja
infrastruktūras elementus un citus objektus, kuri nodoti vai atrodas
Pasūtītāja lietošanā vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai tā
Pielikumiem, nodot apakšnomā vai citādi ar vai bez atlīdzības nodot
lietošanā citai personai, kas nav šī Līguma Puse, apgrūtināt ar lietu
tiesībām, jebkādā citā veidā apgrūtināt vai rīkoties ar tiem citā veidā, kā
noteikts šajā Līgumā.
2.5 Pasūtītājs lieto Pakalpojumus un tā lietošanā esošo Pakalpojuma sniedzēja
īpašumu kā labs un rūpīgs saimnieks, lai nenodarītu zaudējumus
Pakalpojumu sniedzējam.
2.6 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārbaudīt, vai Pasūtītājs lieto
Pakalpojumu Līgumā un/vai tā Pielikumos noteiktajiem mērķiem un
Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties nodrošināt piekļuvi savai
infrastruktūrai šādu pārbaužu veikšanai pēc Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma.
2.7 Puses, konstatējot, ka otra Puse pārkāpj Līguma noteikumus, iesniedz otrai
Pusei atbilstošu rakstisku paziņojumu, norādot konstatētos apstākļus un
Līguma noteikumu pārkāpumu, savukārt Puse, kas saņēmusi šādu otras
Puses paziņojumu, sniedz rakstisku atbildi par saņemto paziņojumu un
novērš Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās
Puses
2.8 Pasūtītājs veic sava elektronisko sakaru tīkla projektēšanu, būvniecību un
uzturēšanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Pakalpojumu
sniedzēja tehniskajiem noteikumiem, kas attiecināmi uz konkrēto
Pakalpojumu sniegšanu un lietošanu un darbību veikšanu Objektā.
Pasūtītājs var iepazīties ar Pakalpojumu sniedzēja tehniskajiem
standartiem un noteikumiem, sazinoties ar Pakalpojumu sniedzēja
kontaktpersonu.
2.9 Pasūtītājs veic būvniecību Objektā tikai pēc Līguma stāšanās spēkā. Pirms
darbu uzsākšanas Pasūtītājs saņem tehniskos noteikumus no
Pakalpojumu sniedzēja, kā arī saskaņo izstrādāto projektu ar Pakalpojumu
sniedzēju.
2.10 Pasūtītājam ir tiesības, noslēdzot atsevišķu rakstveida līgumu, kabeļa
ierīkošanas darbus Objektā pasūtīt Pakalpojumu sniedzējam, vai veikt
pašam vai patstāvīgi izvēlēties apakšuzņēmēju, ja Pasūtītājs pats vai tā
patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs atbilst Līguma pielikumā noteiktajām
prasībām.
2.11 Pasūtītājs pats vai tā patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs drīkst veikt
jebkādus darbus Objektā (tajā skaitā, ierīkošanas, uzturēšanas, bojājumu
novēršanas) tikai iepriekš piesakot darbus un to veicēju Līguma pielikumā
noteiktā kārtībā un Pakalpojumu sniedzēja norīkota speciālista klātbūtnē.
2.12 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noteikt, ka konkrētos Kanalizācijas
posmos, kuros vieta nodota lietošanā Pasūtītājam, kabeļa ierīkošanu
un/vai uzturēšanu (t.sk., bojājumu novēršanu) veic Pakalpojumu sniedzēja
vai tā nolīgti apakšuzņēmēji, ja tas nepieciešams sakarā ar drošības vai
konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību.
2.13 Pasūtītājs nodrošina (izņemot gadījumus, kad darbus veic Pakalpojumu
sniedzējs), ka personas, kas veic jebkādas darbības Objektā, ievēro darba
drošības noteikumus saskaņā ar Līguma pielikumu. Pasūtītājs tiesību aktos

noteiktajā kārtībā pirms darbu uzsākšanas Objektā noformē visus
nepieciešamos
dokumentus
un
instruē
savus
darbiniekus,
apakšuzņēmējus par darba drošības noteikumiem Objektā un to
ievērošanu, atrodoties un veicot darbus Objektā. Pasūtītājs ir atbildīgs par
darba drošības noteikumu ievērošanu no viņa darbinieku, apakšuzņēmēju
personu puses, veicot darbus Objektā, un par visām no darba drošības
noteikumiem izrietošajām trešo personu prasībām un izrietošajām
saistībām.
2.14 Pasūtītājs nodrošina, ka tā darbinieki un piesaistītie apakšuzņēmēji,
rīkojoties tā vārdā un labā Līguma ietvaros, nodrošina šajā Līgumā noteikto
saistību izpildi un noteikumu ievērošanu, un ir atbildīgs par tā darbinieki un
piesaistītie apakšuzņēmēju rīcību tāpat kā par savējo.
2.15 Pakalpojumu sniedzējs, izņemot Līgumā tieši noteiktus gadījumus,
neatbild par Pasūtītāja īpašumu, kas izvietots Objektā, tam nodarītajiem
bojājumiem, saglabāšanu, kā arī zaudējumiem, kas nodarīti trešo personu
prettiesiskas rīcības rezultātā, un Pasūtītāja negūto peļņu. Pakalpojumu
sniedzējs nav atbildīgs par Objektā izvietotā Pasūtītāja īpašuma tehnisko
apkopi un darbību.
2.16 Pasūtītājs garantē Objektā uzstādīto iekārtu savietojamību ar citām
iekārtām, kurām ir LR spēkā esošs sertifikāts un kuras tiek lietotas,
ievērojot LR normatīvo aktu prasības un noteiktos LR valsts standartus. Ja
Objektā uzstādītās iekārtas rada traucējumus Pakalpojumu sniedzēja vai
citu īpašnieku iekārtām, kas izvietotas Objektā, Pasūtītājam ir pienākums
bez kavēšanās veikt visus pasākumus, lai novērstu traucējumus.
2.17 Pasūtītājam ir pienākums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš informēt
Pakalpojuma sniedzēju par plānotajiem darbiem Pasūtītāja tīklā, ja šie
darbi var ietekmēt Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanai
izmantojamo tīkla resursu un iekārtu darbību.
3. Maksājumi un norēķinu kārtība
3.1 Puses vienojas, ka Pakalpojumu sniedzējs rēķinus sagatavos elektroniskā
veidā, Pakalpojumu sniedzējs elektronisko rēķinu sagatavos un iesniegs
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu.
3.2 Pakalpojumu sniegšanas periods ir viens kalendārais mēnesis. Par nepilnu
kalendāro mēnesi pakalpojuma maksa tiek aprēķināta proporcionāli
Pakalpojuma sniegšanas laikam attiecīgajā mēnesī ar precizitāti līdz vienai
dienai.
3.3 Pakalpojumu sniedzējs nosūta Pasūtītājam rēķinu par kārtējā mēnesī
sniegtajiem Pakalpojumiem un/vai Darbiem līdz katra kārtējā mēneša 15.
(piecpadsmitajam) datumam.
3.4 Pasūtītājs maksā Pakalpojumu sniedzējam, maksu par Pakalpojumiem un
to ierīkošanu, saskaņā ar Līguma pielikumā noteiktajiem tarifiem un
norēķinu kārtību, kā arī apmaksā trešo personu noteiktās izmaksas par
pakalpojumiem, atļaujām un saskaņojumiem, kas nepieciešami
Pakalpojuma ierīkošanai un nodrošināšanai, saskaņā ar trešo personu
noteiktajiem izcenojumiem un noteiktajiem termiņiem.
3.5 Maksu par Pakalpojumiem Pasūtītājs veic, sākot no Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta

Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts
pieņemšanas – nodošanas akts.
3.6 Pakalpojumu sniedzējs Līguma 3.3.punktā minēto rēķinu nosūta
elektroniskā veidā no Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adreses
rekini@lvrtc.lv uz Pasūtītāja e-pasta adresi_____________.
3.7 Ja Pasūtītājs Līguma 3.3.punktā norādītajā termiņā nav saņēmis rēķinu,
tam nekavējoties jāinformē Pakalpojumu sniedzējs. Ja Pakalpojumu
sniedzējs nav saņēmis no Pasūtītāja informāciju par nesaņemtu rēķinu, tiek
uzskatīts, ka Pasūtītājs rēķinu ir saņēmis divu darbdienu laikā pēc tā
izrakstīšanas (izsūtīšanas) dienas. Ja Pakalpojumu sniedzējs rēķinu ir
nosūtījis pēc Līguma 3.3.punktā norādītā termiņa, tad rēķina apmaksas
termiņš tiek attiecīgi pagarināts atbilstoši rēķina nosūtīšanas nokavēto
dienu skaitam.
3.8 Pasūtītājs Pakalpojumu sniedzēja saņemto rēķinu apmaksā 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas (izsūtīšanas)
dienas, pārskaitot rēķinā minēto summu uz Pakalpojumu sniedzēja rēķinā
norādīto bankas kontu. Izdevumus, kas saistīti ar bankas pārskaitījumu
apmaksu sedz tā Puse, kura veic maksājumu par labu otrai Pusei.
3.9 Par apmaksas veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītāja rēķinā
norādītā naudas summa tiek ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja bankas
kontā.
3.10 Visi tarifi un cenas Līguma ietvaros tiek norādītas eiro bez pievienotās
vērtības nodokļa. Cenas un tarifi pie norēķiniem papildināmi ar pievienotās
vērtības nodokļa likmi LR normatīvajos aktos no teiktās likmes apmērā.
3.11 Par katru Līgumā noteiktā maksājuma kavējuma dienu Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3%
(nulle komats trīs procenti) apmērā no kavētās maksājuma summas par
katru nokavēto kalendāro dienu. Pasūtītājam ir pienākums Pakalpojumu
sniedzēja izrakstīto nokavējumu procentu rēķinu apmaksāt. Pakalpojumu
sniedzējs no Pasūtītāja saņemto samaksu vispirms ietur aprēķināto
nokavējuma procentu dzēšanai, tad pamatparāda summas apmaksai un
pēc tam līgumsoda dzēšanai.
3.12 Nokavējuma procentu un/vai līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no
līgumsaistību turpmākas izpildes. Samaksātās nokavējuma procentu un
līgumsoda naudas summas neieskaita zaudējumu atlīdzībā.
3.13 Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā nesamaksā par Pakalpojumiem,
Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, par
to rakstiski brīdinot Pasūtītāju. Ja minētie maksājumi Pakalpojumu
sniedzēja noteiktajā termiņā nav izdarīti, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
vienpusēji izbeigt Līgumu.
3.14 Pasūtītāja saistību neizpildes gadījumā Pakalpojumu sniedzējs saskaņā
ar Komerclikuma 399.panta pirmo daļu ir tiesīgs aizturēt Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu kanalizācijā izvietoto/-os kabeli/-ļus līdz Pasūtītāja parāda
pilnīgai samaksai. Parāda neapmaksas gadījumā Pakalpojumu sniedzējam
ir tiesības aizturēto Pasūtītāja kabeli/-ļus demontēt vai pārdot par brīvu
cenu.

3.15 Ja Pasūtītājam ir pretenzija par Pakalpojumu sniedzēja izrakstītu rēķinu,
tad Pasūtītājs iesniedz rakstisku pretenziju Pakalpojumu sniedzējam,
nosūtot to uz e-pasta adresi: rekini@lvrtc.lv līdz Pakalpojuma rēķina
apmaksas termiņam.
3.16 Pakalpojumu sniedzējs Pasūtītāja pretenziju par rēķinu izskata un
sniedz Pasūtītājam rakstisku atbildi 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja
pretenzijas saņemšanas dienas, nosūtot atbildi uz Pasūtītāja e-pasta
adresi:________. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē kļūdu rēķinā, tad
Pakalpojumu sniedzējs Pasūtītājam izraksta kredītrēķinu par kļūdaini
aprēķināto summu.
3.17 Ja Pasūtītājs neiesniedz pretenziju 3.14. punktā noteiktajā termiņā, tad
pēc tā notecējuma uzskatāms, ka Pasūtītājam pretenziju par maksājamo
summu konkrētajā norēķinu periodā nav.
3.18 Pakalpojuma neizmantošana no Pakalpojumu sniedzēja neatkarīgu
iemeslu dēļ nevar būt par pamatu maksājumu pārtraukšanai par attiecīgo
Pakalpojumu.
3.19 Puses vienojas un Pasūtītājs, parakstot šo Līgumu piekrīt, ka saistību
neizpildes gadījumā, atsevišķi neinformējot, Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs nodot Pasūtītāju parāda piedziņai, kā arī Pasūtītāja datus trešajai
personai parāda piedziņas veikšanai.
3.20 Ja Pasūtītājam tiek ierosināts, uzsākts vai pasludināts tiesiskās
aizsardzības process, vai ārpustiesas aizsardzības process, vai
maksātspējas process, likvidācija vai citos gadījumos, kas varētu ietekmēt
Pasūtītāja spēju izpildīt maksājumu saistības, Pakalpojumu sniedzējam ir
tiesības, iesniedzot rakstisku paziņojumu desmit dienas iepriekš, vienpusēji
grozīt šajā Līgumā noteikto norēķinu kārtību, un noteikt, ka Pasūtītājam
turpmāk maksājumi par Pakalpojumiem, par kuriem noteikta vienreizēja
maksa vai pēcapmaksa, ir jāveic priekšapmaksas veidā, un par jau sniegto
un nākotnē sniedzamo Pakalpojumu maksu paziņojumā norādītajā termiņā
ir jāveic saistību izpildes nodrošinājuma maksājums divu līdz trīs mēnešu
vidējo maksājumu apmērā. Paziņojumā jānorāda maksājumu neizpildes
sekas (līguma vienpusēja izbeigšana).
Saistību izpildes nodrošinājuma maksājums tiek glabāts neskarts līdz
Līguma izbeigšanai vai līdz brīdim, kad Pakalpojumu sniedzējam vairs nav
pamata to pieprasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi. Ja tiek izbeigts
Līgums, saistību izpildes nodrošinājums tiek ieskaitīts kā maksājums par
Pasūtītāja nesamaksātajiem rēķiniem, un saistību izpildes nodrošinājuma
atlikums, kas rodas starp iemaksāto saistību izpildes nodrošinājumu un
nesamaksāto rēķinu summu, tiek izmantots saskaņā ar Pasūtītāja
iesniegumu (pārskaitīts uz bankas kontu vai ieskaitīts rēķinos par citiem
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem vairumtirdzniecības pakalpojumiem).
4. Tarifu un cenu grozīšanas kārtība
4.1.Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt
Pakalpojumu tarifu un/vai cenu grozījumus, rakstiski paziņojot Pasūtītājam
ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.

4.2 Tarifu un/vai cenu paaugstināšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no Līguma vai tā Pielikuma, kura ietvaros tarifs un/vai
cena paaugstināts, sākot ar paaugstinātā tarifa vai cenas piemērošanas
dienu. Pasūtītājam par Līguma vai tā Pielikuma izbeigšanu rakstiski
jāpaziņo ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms cenu un/vai tarifu
paaugstinājuma dienas.
5. Pakalpojuma bojājumu novēršana
5.1 Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no Pakalpojumu
sniedzēja neatkarīgi apstākļi. Pasūtītājs piesaka Pakalpojumu bojājumus
pa tālruni 67029540 vai 26513850 un papildus informāciju nosūta uz
elektronisko pastu helpdesk@lvrtc.lv. Pieteikums uzskatāms par saņemtu,
ja tas veikts šajā punktā norādītajā kārtībā;
5.2 Par Pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms iepriekš
neparedzēts Pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad Kanalizācijas
posma dēļ tiek bojāts Pasūtītāja optiskais elektronisko sakaru kabelis un
pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta Pasūtītāja pakalpojumu sniegšana tā
klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli.
5.3 Par Pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms iepriekš
neparedzēts Pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kad Kanalizācijas
posma bojājuma dēļ Pasūtītājs nevar veikt kabeļa ekspluatācijas darbus un
nav pārtraukta Pasūtītāja pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot
konkrēto kabeli.
5.4 Pieteikumus Pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un
bojājumiem bez sakaru pārtraukuma Pakalpojumu sniedzējs apstrādā 1
stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas
nedēļā.
5.5 Pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības:
5.5.1 Pakalpojumu sniedzējs novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru
pārtraukumu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma
apstrādes sākuma, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 dienas
nedēļā;
5.5.2 Pakalpojumu sniedzējs novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez
sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā laikā no bojājuma
pieteikuma apstrādes sākuma, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7
dienas nedēļā;
5.6 Ja Pakalpojumu sniedzējs Līguma 6.5.1.punktā noteiktajā kontrollaikā
nenovērš Pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, Pakalpojumu
sniedzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja pieteikumu, veic Pakalpojuma viena
mēneša lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu pārrēķinu,
proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa pārsnieguma periodam,
izņemot Līguma 5.10. un 6.2. punktos noteiktajos gadījumos. Pakalpojumu
sniedzējs nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem
zaudējumiem un neiegūto peļņu. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt
pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no
bojājuma novēršanas dienas.
5.7 Bojājuma novēršanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pakalpojumu
sniedzējs iespēju robežās piedāvā pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju.
5.8 Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo

pušu saskaņojumu saņemšanas, vai citu, no Pakalpojumu sniedzēja
neatkarīgu, apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai neiespējama.
5.9 Pagaidu kabeļa ieguldīšanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa
gadījumā, ka arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma darbu pabeigšanas
nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem, pieprasot Pakalpojumu
sniedzējam piekļuvi darbu veikšanai Pakalpojumu sniedzēja objektos
atbilstoši Līguma pielikumā noteiktai kārtībai.
5.10 Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības Pakalpojuma bojājuma gadījumā
neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma novēršanas
izmaksas pārsniedz 6 mēnešu ieņēmumus no Pakalpojuma sniegšanas
konkrētajā Objektā. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs, pēc Pasūtītāja
apmaksāta pieprasījuma, izņemot 6.2.punktā minētos gadījumus,
nodrošina kabeļa izvietošanu pa citu maršrutu, veicot tehnisko izpēti un
noslēdzot Līguma grozījumus, vai nodrošināt atklātā kabeļa uzstādīšanu,
ja tas ir tehniski iespējams.

6. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
6.1 Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par tā neuzmanības rezultātā Objektā
instalētajam
(Iīdzvietotajam)
Pasūtītāja
īpašumam
nodarītajiem
bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.
6.2 Pasūtītājs ir atbildīgs par Objektam un tajā izvietotajam Paskalpojumu
sniedzējam un trešo personu īpašumam nodarītajiem bojājumiem un
radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas atklājušies pēc
darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu
kaitējumu saistītos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena)
mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie
bojājumi
radušies
Pakalpojumu
sniedzēja
vai
tā
nolīgtam
apakšuzņēmējam, veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā. Bojājumu
novēršanas izmaksas minētajos gadījumos sedz Pasūtītājs.
6.3 Pasūtītājs laika posmā, kad tiek veikta izdarīto bojājumu novēršana, netiek
atbrīvots no pienākuma maksāt lietošanas maksu par Pakalpojumu.
6.4 Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Pasūtītājs maksā Pakalpojumu
sniedzējam līgumsodu EUR 300 (trīs simti divdesmit euro 00 centi) eiro
apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
7. Līguma termiņš, izbeigšana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma
7.1 Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz
nenoteiktu laiku.
7.2 Pakalpojuma nodrošināšanas minimālais termiņš ir 2 (divi) kalendāra gadi,
skaitot no Līguma vai konkrētā Pielikuma spēkā stāšanās. Ja vismaz 30
(trīsdesmit) dienas pirms Pakalpojuma lietošanas minimālā termiņa beigām
Pasūtītājs vai Pakalpojumu sniedzējs rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par
nolūku pēc šī termiņa notecējuma Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu vai tā
Pielikumu turpmāk nesaņemt vai izbeigt, tad Līguma Pielikuma termiņš tiek

noteikts uz nenoteiktu laiku.
7.3 Ja šī Līguma pielikumos minētajiem Pakalpojumiem ir noteikts minimālais
nodrošināšanas termiņš, tad gadījumos,kad Pasūtītājs paziņo par konkrētā
Līguma pielikuma vienpusēju izbeigšanu pirms šajā pielikumā minētā
termiņa, Pasūtītāja pienākums ir samaksāt Pakalpojumu sniedzējam
kompensāciju, kuras apmērs ir vienāds ar Pakalpojumu abonēšanas
maksas kopsummu līdz konkrētā pielikumā minētā Pakalpojumu minimālā
nodrošināšanas termiņa beigām..
7.4 Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot
otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:
7.4.1 otra Puse ir ar tiesas nolēmumu ir atzīta par maksātnespējīgu vai
pasludināts tās tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta tās likvidācija
(izņemot reorganizāciju);
7.4.2 otra Puse tiek izslēgta no elektronisko sakaru komersantu saraksta;
7.4.3 nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra
dienas pēc kārtas.
7.5 Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma,
par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja:
7.5.1 Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā nesamaksā par Darbu izpildi un/vai
Pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt
Pakalpojuma sniegšanu, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju. Ja minētie
maksājumi Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav izdarīti,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.
7.5.2 Pasūtītājs Pakalpojumu nelieto 1.3.punktā noteiktajam mērķim;
7.6 Ja kāda no Pusēm šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu, līdz ar
to tiek izbeigti arī visi, pamatojoties uz šo Līgumu abpusēji noslēgtie
Pielikumi.
7.7 Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji atkāpties no Pakalpojuma lietošanas
pēc Pakalpojuma lietošanas minimālā termiņa notecējuma, ja tas kalpo
Pakalpojumu sniedzēja interesēm, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam
vismaz 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš.
7.8 Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Pakalpojuma lietošanas pēc
Pakalpojuma lietošanas minimālā termiņa notecējuma, ja tas kalpo
Pasūtītāja interesēm, par to rakstveidā paziņojot Pakalpojumu sniedzējam
vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.
7.9 Konkrēta Pakalpojuma darbība tiek izbeigta, ja infrastruktūras objekts vai
Pakalpojuma sniegšanas posms, kas šī Līguma vai tā Pielikuma ietvaros
nodots lietošanā Pasūtītājam ir neatgriezeniski bojāts vai tiek pārvietots vai
demontēts, vai ir tādā mērā bojāts, ka nav iespējama attiecīgā Pakalpojuma
sniegšana un objekta vai Pakalpojuma sniegšanas posma atjaunošana
prasa ar ieņēmumiem no šī Pakalpojumanesamērīgus ieguldījumus. Šādā
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs un Pasūtītājs iespēju robežās vienojas
par Pakalpojuma sniegšanu citā objektā vai Pakalpojuma sniegšanas
posmā, ja pastāv tehniskās iespējas un tas atbilst pušu interesēm.
7.10 Puses var noteikt papildus citus nosacījumus Līguma vai tā Pielikumu
izbeigšanai, sakarā ar konkrētā Pakalpojuma un/vai objekta vai
Pakalpojuma sniegšanas posma specifiku vai citiem apstākļiem.
7.11 Izbeidzoties līgumattiecībām, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās pamata,
kā arī izbeidzot Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu un/vai tā

Pielikumu, Pasūtītājs atbrīvo Objektu, kas atradies tā lietošanā
Pakalpojuma saņemšanas laikā un atstāj to labā kārtībā, kādā Pasūtītājam
tas jāuztur saskaņā ar Līguma noteikumiem, 30 (trīsdesmit) kalendāra
dienu laikā no Līguma vai attiecīgā Pielikuma izbeigšanas dienas. Par
Objekta atbrīvošanu un nodošanu Pakalpojumu sniedzējam Puses sastāda
un paraksta saistīto iekārtu piekļuves Pakalpojuma nodošanas –
pieņemšanas aktu. Ja pēc Līguma un/vai konkrēta Pielikuma izbeigšanas
Pasūtītājs šajā Līgumā noteiktā termiņā neatbrīvo attiecīgo Objektu, tad
uzskatāms, ka Pasūtītājs ar savu bezdarbību ir atteicies no Pakalpojumu
sniedzēja objektā vai Pakalpojuma sniegšanas posmā izvietotās mantas
un tā kļūst par Pakalpojumu sniedzēja īpašumu, un Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un
rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Pasūtītājam ir
pienākums samaksāt Pakalpojumu sniedzējam izdevumus par Objekta
atbrīvošanu saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja rēķinu. Tāpat, šādā
gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu divkāršā attiecīgā Pakalpojuma
ikmēneša maksas apmērā par katru gadījumu, kad Objekts nav atbrīvots
šajā Līgumā noteiktajā termiņā.
7.12 Līgums zaudē spēku, ja izbeigti visi tā ietvaros noslēgtie Līguma
Pielikumi. Līgumsaistības par izbeigtām uzskatāmas tad, kad Puses pilnībā
izpildījušas visas no Līguma un attiecīgā Līguma Pielikumiem izrietošos
saistības, ko apliecina abpusēji parakstīti akti, un nokārtojušas visus no
Līguma izrietošos maksājumus.

8. Nepārvarama vara
8.1 Ja kāda no Pusēm nevar pilnībā, vai daļēji izpildīt savas saistības tādu
apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, magnētiskās
vētras, militāras akcijas, blokāde, valsts varas un pārvaldes iestāžu izdoti
normatīvie akti vai citi no Pusēm neatkarīgi iemesli, kurus Puses Līguma
slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz ietekmēt, nedz novērst,
saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par tik ilgu laiku, cik ilgi pastāvējuši
iepriekš minētie apstākļi.
8.2 Pusei, kurai kļuvis neiespējami pildīt saistības minēto iemeslu dēļ, tuvākās
darbdienas laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.
8.3 Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk nekā 60 (sešdesmit)
dienas, Pusēm ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, par to paziņojot otrai
Pusei ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
8.4 Puses tiek atbrīvotas no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā
otrai Pusei nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
9. Piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršana
9.1 Līguma un Pakalpojuma līgumu izpildē un iztulkošanā tiek piemēroti
Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
9.2 Strīdi un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, atrisināmi
savstarpējās sarunās, bet, ja tas neizdodas, tad strīds tiek izskatīts Latvijas
Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.

10. Konfidencialitāte
10.1 Līguma ietvaros par konfidenciālu informāciju, turpmāk - Konfidenciāla
informācija, tiek uzskatīta visa informācija vai dati, kas attiecas uz otras
Puses komercdarbību, neatkarīgi no to fiksēšanas veida, tai skaitā, bet ne
tikai informācija un dati attiecībā uz otras Puses darbību, abonentiem,
sadarbības partneriem, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju par
produktiem,
zinātību
(know-how),
tirdzniecības
noslēpumiem,
programmatūru, datorprogrammām, avota un pirmkodiem, specifikācijām,
tirgus iespējām, Komersantu un biznesa lietām, pakalpojumu tarifikāciju un
inženiertehniskajiem datiem.
10.2 Pusēm ir šādi pienākumi informācijas konfidencialitātes saglabāšanai
Līguma ietvaros:
10.2.1 neizmantot to jebkādai komerciāla rakstura lietošanai savā vai jebkuras
citas personas, kas nav šī Līguma Puse, labā, citādi, kā vien ar otru Pusi
saskaņotā veidā;
10.2.2 nekādu daļu nepārkopēt;
10.2.3 neizpaust to ne saviem darbiniekiem, ne citām personām, izņemot tos
darbiniekus, amatpersonas, profesionālos konsultantus, personas un/vai
institūcijas, kurām tā jāzina Līguma izpildes labā;
10.2.4 uzņemties atbildību par Līguma konfidencialitātes noteikumu ievērošanu
no savu darbinieku, amatpersonu vai konsultantu puses, kuriem
Konfidenciālā informācija izpausta atbilstoši iepriekš minētajam punktam;
10.2.5 piemērot otras Puses Konfidenciālajai informācijai ne mazākus drošības
pasākumus un rūpības pakāpi, kā to, ko Puse saskaņā ar Līgumu piemēro
savai konfidenciālajai vai tai pieskaitāmajai informācijai.
10.3 Puse atgriež otrai Pusei visus dokumentus, ierakstus un citus priekšmetus,
kā arī to kopijas, kuros fiksēta no otras Puses saņemtā konfidenciālā
informācija. Ja kādu no otras Puses saņemto konfidenciālās informācijas
daļu pamatotu un pierādāmu apstākļu dēļ nav iespējams atgriezt, tad Pusei
bez termiņa ierobežojuma ir jāsaglabā šī informācija kā konfidenciāla.
10.4 Par konfidenciālu informāciju nav uzskatāma informācijas vai datu daļa,
kas:
10.4.1 pirms informācijas saņemšanas no Puses - informācijas izpaudējas –
atradās otras Puses rīcībā vai tai bija zināma, jo tika lietota vai ierakstīta tā
failos, datorā vai kādā citā tehniskajā līdzeklī un Puse – informācijas
saņēmēja – to agrāk nebija saņēmis no Puses – informācijas izpaudējas –
konfidencialitātes pienākumu ietvaros;
10.4.2 pirms šādas konfidenciālas informācijas saņemšanas Līguma ir Puses informācijas saņēmējas izstrādāta, neatkarīgi no informācijas, ko tam
atklājusi Puse – informācijas izpaudēja;
10.4.3 ir saņemta vai kļuvusi pieejama Pusei – informācijas saņēmējai – no
avota, kas nav Puse – informācijas izpaudēja, Pusei – informācijas
saņēmējai – vai šādam avotam nepārkāpjot nekādus konfidencialitātes vai
nelietošanas noteikumus attiecībā uz Pusi – informācijas izpaudēju;
10.4.4 no Puses – informācijas izpaudējas – bez ierobežojumiem attiecībā uz
tās izpaušanu vai lietošanu ir piegādāta kādai trešā persona.
10.5 Pakalpojumu sniedzējs bez atsevišķas saskaņošanas ar Pasūtītāju
iesniedz šī Līguma un tā ietvaros parakstīto Līguma dokumentu un

korespondences kopijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
saskaņā ar tiesību aktiem.
10.6 Konfidencialitātes saistībām nav termiņa ierobežojuma un tās paliek
spēkā pēc Līguma izbeigšanās.
11. Dokumentu un informācijas aprite
11.1 Jebkurš ar Līgumu saistīts dokuments tiek noformēts rakstiski, vai
elektroniski parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu.
11.2 Ar Līgumu saistītos dokumentus Puses nosūta otrai Pusei un/vai otras
Puses kontaktpersonai, kas norādīta Līguma pielikumā. Pusēm ir tiesības
vienpusēji grozīt kontaktpersonu sarakstu, rakstveidā par grozījumiem
informējot otru Pusi.
11.3 Jebkuri ar Līgumu saistītie dokumenti tiks uzskatīti par nosūtītiem un
saņemtiem, ja tie ir nosūtīti šādi:
11.3.1 Elektroniski sagatavots dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu, tiek uzskatīts par saņemtu, ja saņēmējs,
izmantojot elektronisko pastu, ir nosūtījis atpakaļ nosūtītājam ziņu, ka
informācija saņemta.
11.3.2 dokumenti pa pastu nosūtāmi ierakstītās vēstulēs un tiks uzskatīti par
saņemtiem pēc 3 (trīs) kalendāra dienām no to izsūtīšanas dienas;
11.3.3 dokumenti, kas nosūtīti ar kurjeru, tiks uzskatīti par saņemtiem, ja
nosūtītājam ir rakstisks apliecinājums vai atzīme par dokumenta
saņemšanu;
11.3.4 informācija, kas nosūtīta izmantojot elektronisko pastu, tiek uzskatīta par
saņemtu, ja saņēmējs, izmantojot elektronisko pastu, ir nosūtījis atpakaļ
nosūtītājam ziņu, ka informācija saņemta.
12. Citi noteikumi
12.1 Puses apliecina, ka viņām ir visas attiecīgās tiesības, lai noslēgtu Līgumu
un uzņemtos tajā noteiktās saistības. Šis Līgums atspoguļo Pušu
vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās
sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī
Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.
12.2 Katra Puse apņemas rakstiski informēt otru Pusi par izmaiņām
nosaukumā, juridiskajā adresē un citos rekvizītos, kā arī par citiem
apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma saistību izpildi, 5 (piecu) darba dienu
laikā no šādu izmaiņu vai apstākļu spēkā stāšanās vai atklāšanas dienas.
12.3 Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un to noteikumi
ir saistoši attiecīgās Puses saistību pārņēmējam.
12.4 Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu
un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas
pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī
Līguma priekšmetu.
12.5 Pusēm nav tiesības nodot vai kā citādi atsavināt kādas no savām

saistībām vai to daļu, kas izriet no šī Līguma, citai personai bez otras Puses
rakstiskas piekrišanas.
12.6 Puses var izdarīt grozījumus Līgumā, par to rakstveidā vienojoties,
izņemot, ja Līgumā noteikts savādāk. Šī Līguma visi grozījumi un Pielikumi,
kā arī tā ietvaros iesniegtie pieteikumi, ir neatņemamas šī Līguma
sastāvdaļas.
12.7 Pretrunu gadījumā starp Līguma un Līguma Pielikuma noteikumiem
Līguma Pielikuma noteikumi ir noteicošie. Jautājumos, kas nav atrunāti
Līguma Pielikumā Puses rīkojas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
12.8 Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā un tā Pielikumos, Puses vadās
pēc LR spēkā esošo tiesību aktu normām.
12.9 Līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā, parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikuma
abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga
datums un laiks.
13.

Pielikumi
13.1 Līgumam parakstīšanas dienā ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas
sastāvdaļas:
13.1.1 Pielikums Nr.1 - Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu „Kabeļa
izvietošana kabeļu kanalizācijā” un “Kabeļu kanalizācijas caurules noma
“ noteikumi;
13.1.2 Pielikums Nr.2 – Piekļuves kārtība Latvijas Valsts radio un televīzijas
centra infrastruktūrai Pakalpojumu sniegšanai;
13.1.3 Pielikums Nr.3 - LVRTC Noteikumi “Drošības pamatprasības saistīto
iekārtu izvietošanā un ekspluatācijā”;
13.1.4 Pielikums Nr.4 – Prasības Pasūtītājam vai tā apakšuzņēmējiem darbu
veikšanai un piekļuvei Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos;
13.1.5 Pielikums Nr.5 – Pakalpojumu sniedzēja un pasūtītāja kontaktpersonas
un pilnvarotās personas;
Pielikums Nr.6 – Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu tarifi.
Pielikums Nr.7 - Pakalpojuma ierīkošanas adreses, parametri un cenas
Pielikums Nr.8 līguma Akta par darbu pabeigšanu paraugs
Pielikums Nr.9 līguma Pārbaudes protokols un LVRTC tehniskie noteikumi;
13 Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Līgums un tā pielikumi parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas
satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

1. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma
„Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” un „Kabeļu kanalizācijas
caurules noma” noteikumi
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

1. Pakalpojumu „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” un Kabeļu
kanalizācijas caurules noma” ietvaros Pakalpojumu sniedzējs par maksu
nodod Pasūtītājam lietošanā vietu vai cauruli Pakalpojumu sniedzēja
piederošas kabeļu kanalizācijas posmā no punkta A līdz punktam B, kur
punkts A un B var būt noteikta kabeļu kanalizācijas trases aka vai
kanalizācijas ievads ēkā vai skapī, vai savienojuma kaste (turpmāk –
Objekts), Pasūtītāja elektronisko sakaru kabeļu instalēšanai un
ekspluatācijai. Pasūtītājam ir tiesības izmantot pakalpojumu „Kabeļa
izvietošana kabeļu kanalizācijā” un “Kabeļu kanalizācijas caurules
noma” tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai.
2. Pakalpojuma nodrošināšanas process ietver šādus etapus:
2.1 Teorētiskā tehniskā izpēte (Tehniskā ekspertīze, turpmāk - TE);
2.2 Praktiskā tehniskā apsekošana (Tehniskā apsekošana, turpmāk TA), t.sk. buksiera ievilkšana starp Objekta A un B punktiem pozitīva
TA slēdziena gadījumā;
2.3 Vietas vai caurules noma kanalizācijā kabeļa izvietošanai.
Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās
aktivitātes un tarifi noteikti šī Piedāvājuma pielikumā.
3. TE kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 1000 m LVRTC veic 5
(piecu) darba dienu laikā, no priekšapmaksas rēķina apmaksas dienas.
Ja trases garums pārsniedz 1000 m, tad par katriem nākamajiem 200m
TE izpildes termiņš tiek pagarināts par 1 (vienu) darba dienu.
4. TA kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 250 m veic 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā, no priekšapmakas rēķinas apmaksas
dienas. Ja trases garums pārsniedz 250 m, tad par katriem nākamajiem
200 m TA izpildes termiņš tiek pagarināts par 5 (piecām) darba dienām.
5. Vietu konkrētā kabeļu kanalizācijas posmā Pakalpojumu sniedzējs
nodod Pasūtītājam lietošanā par samaksu pēc tam, kad Pakalpojumu
sniedzējs ir veicis TE un TA, t.sk. konkrētajā kabeļu kanalizācijas posmā
ievilkts buksieris, un, ja pastāv visi pakalpojuma sniegšanas nosacījumi.
Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas, un no šī brīža Pasūtītājam ir tiesības viņam lietošanā
nodotajā kabeļu kanalizācijas posmā instalēt savu optisko elektronisko/os sakaru kabeli/-ļus un veikt kabeļa/-u ekspluatācijas, rekonstrukcijas
un remonta darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.

6. Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” gadījumā
Pasūtītājam ir atļauts Objektā saskaņā ar Līguma Pielikumu instalēt
vienu sakaru kabeli.
7. Pakalpojuma “Kabeļu kanalizācijas caurules noma” gadījumā
Komersantam atļauts Objektā saskaņā ar Līguma Pielikumu instalēt tajā
norādītos kabeļus, tos atbilstoši marķējot.
8. Pakalpojumu sniedzējs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu Objektā, tas ir,
nodod Pasūtītājam lietošanā par samaksu vietu vai kabeļu cauruli
kabeļu kanalizācijā, pēc tam, kad Pakalpojumu sniedzējs ir veicis TE un
TA, t.sk. konkrētajā Objektā ievilkts buksieris, ja pastāv visi Pakalpojuma
sniegšanas nosacījumi, ir sniegts pozitīvs TA slēdziens un tā spēkā
esamības laikā Līgumā noteiktajā kārtībā saņemts un abpusēji
parakstīts Līgums un/vai tā Pielikums.
9. Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu, un tā sniegšana uzskatāma
par uzsāktu no attiecīgā Objekta Līguma un/vai tā Pielikuma abpusējas
parakstīšanas dienas. Pēc Līguma un/vai tā Pielikumu stāšanās spēkā
Pasūtītājs var instalēt Objektā savu/--us elektronisko/-os sakaru kabeli/ļus un veikt tā/to ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus
Līgumā noteiktajā kārtībā.
10. Pakalpojumu sniedzēja kabeļu kanalizācijā Pasūtītājam atļauts instalēt
optisko kabeli, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu
nodrošināšanai, un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts
ieguldīšanai pazemes kabeļu kanalizācijā.
11. Pakalpojuma lietošanas maksu saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja
noteiktajiem, šajā Piedāvājumā un Līgumā noteiktajiem tarifiem,
aprēķina sākot no Līguma vai tā Pielikumu abpusējas parakstīšanas
dienas, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana
un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas
akts.
12. Pakalpojuma ietvaros Pakalpojumu sniedzējs vai tā nolīgts
apakšuzņēmējs veic Objekta ekspluatāciju.
13. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Objektā instalēto pasūtītāja optisko
elektronisko sakaru kabeli un tā tehnisko apkopi un darbību.
14. Pasūtītājs, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu Objektā izvietoto
Pakalpojumu sniedzēja un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu
darbību un nodarīt tiem bojājumus.

15. Pakalpojumu sniedzējs izmanto kabeļu kanalizāciju, kas paredzēta
kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju.
16. Pasūtītājam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības
darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas
nacionālie standarti un LR spēkā esošie LR normatīvie akti, kā arī
Pakalpojumu sniedzēja tehniskie noteikumi, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
17. Pušu rekvizīti:
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

________________, __________, LV _____

Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203

Vienotais reģistrācijas Nr.______________

Banka: AS “Citadele banka”

Banka: _______________

Kods:PARXLV22

Kods: __________

Konts: LV37PARX0000835930001

Konts: __________________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

e-pasts: __________________

amata nosaukums

amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

2. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
Piekļuves kārtība Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrai Pakalpojumu
sniegšanai
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

1.
Plānotu darbu veikšana
1.1 Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai Pasūtītājs piesaka
vismaz 14 dienas iepriekš, nosūtot pieteikumu uz e-pastu
helpdesk@lvrtc.lv
1.2 Pieteikumā Pasūtītājs norāda sekojošu informāciju:
1.2.1 Pasūtītāja nosaukums;
1.2.2 Līguma Nr.
1.2.3 Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
1.2.4 Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus;
1.2.5 Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
1.2.6 Veicamo darbu apraksts;
1.2.7 Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus apakšuzņēmējs, arī
apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas
kods;
1.2.8 Par darbu veikšanu atbildīgās Pasūtītāja personas tālruņa numurs;
1.2.9 E-pasts komunikācijai;
1.2.10 Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Pakalpojumu sniedzēja
tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves
precīzs laiks un ilgums.
1.3 Pakalpojumu sniedzējs izvērtē pasūtītāja pieteikumu un kopā ar atļauju
norīko pavadošo personu. Atļauju plānotu darbu veikšanai Pakalpojumu
sniedzējs nosūta no Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adreses
helpdesk@lvrtc.lv uz Pasūtītāja pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
1.4 Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam
dokumentam.
2.
Neplānotu darbu veikšanai.
2.1 Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas seku likvidēšanai vai
neatliekami un iepriekš neplānoti ekspluatācijas darbi avārijas situācijas
iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic 24 stundu laikā no pieteikuma brīža.
2.2 Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Pasūtītājs piesaka,
zvanot uz tālruni 67029540, 26513850 un nosūtot papildus informāciju uz
e-pastu helpdesk@lvrtc.lv
2.3 Pieteikumā Pasūtītājs norāda sekojošu informāciju:
2.3.1 Komersanta nosaukums;
2.3.2 Līguma Nr.;
2.3.3 Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
2.3.4 Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus; Datums un laiks, līdz
kuram plānots darbus pabeigt

2.3.5 Veicamo darbu apraksts;
2.3.6 Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus apakšuzņēmējs, arī
apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas
kods;
2.3.7 Par darbu veikšanu atbildīgās Pasūtītāja personas tālruņa numurs;
2.3.8 E-pasts komunikācijai;
2.3.9 Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Pakalpojumu sniedzēja
tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves
precīzs laiks un ilgums.
2.4 Pakalpojumu sniedzējs izvērtē Pasūtītāja pieteikumu un kopā ar atļauju
norīko pavadošo personu. Atļauju neplānotu darbu veikšanai
pakalpojumu sniedzējs nosūta no Pakalpojumu sniedzēja e-pasta
adreses helpdesk@lvrtc.lv uz pasūtītāja pieteikumā norādīto e-pasta
adresi.
2.5 Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam
dokumentam.
2.6 Pušu rekvizīti:
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

3. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
LVRTC Noteikumi
“Drošības pamatprasības saistīto iekārtu izvietošanā un ekspluatācijā”
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

Pakalpojumu sniedzēja noteikumi “Drošības pamatprasības saistīto
iekārtu izvietošanā un ekspluatācijā” nosaka pamatprasības darba aizsardzībā,
vides aizsardzībā un uguns drošībā, kas jāievēro Pasūtītājam, izvietojot un
ekspluatējot optiskos kabeļus Pakalpojumu sniedzēja piederošā kabeļu
kanalizācijā.
Pakalpojumu sniedzējs nododot un Pasūtītājs saņemot lietošanā vietu
vai cauruli Pakalpojumu sniedzēja piederošas kabeļu kanalizācijas posmos
(turpmāk tekstā - Objektos), optisko elektronisko sakaru kabeļu instalēšanai un
ekspluatācijai (turpmāk tekstā – Darbi), Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba
aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasību
ievērošanu, organizējot un veicot Darbus Objektos.
Pasūtītājs apņemas:
1. Pasūtītājs uzņemas visu atbildību par darbu veidu specifikai atbilstošas
darbu izpildes tehnoloģijas izmantošanu un darbu izpildē izmantojamās
tehnoloģijas atbilstību LR normatīvajiem aktiem un darba aizsardzības
normām.
2. Nodrošināt, ka Darbus veic kvalificēti un darba drošībā apmācīti un
Objektā instruēti darbinieki, ievērojot prasības darbu veikšanā kabeļu
akās.
3. Darbiniekiem ir veiktas visas nepieciešamās Obligātās veselības
pārbaudes.
4. Pirms Darbu uzsākšanas konkrētā Objektā, veikt darba vides vērtējumu
un atbilstoši tam un veicamajam Darbam, nodrošināt darbiniekus ar
nepieciešamo aprīkojumu, darba apģērbiem, aizsardzības līdzekļiem un
pirmās palīdzības medikamentiem.
5. Izvietot Objektā uz Darbu veikšanas laiku nepieciešamās drošības
zīmes un nožogojumus.
6. Darbos izmantot pārbaudītu darba aprīkojumu, instrumentus, kāpnes,
drošības jostas u.c.
7. Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina darbu izpildē iesaistītās personas ar
aprīkojumu, kas atbilst veicamo darbu specifikai un LR normatīvo aktu
prasībām, ieskaitot apliecinājumus par aprīkojumam veiktajām
pārbaudēm un instruktāžām, ko pieprasa LR normatīvie akti vai ražotāja
instrukcijas.
8. Ja Pakalpojumu sniedzēja Līgumā norādītajai atbildīgajai personai
(turpmāk tekstā – LVRTC atbildīgā persona) rodas šaubas par pielietotā
aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu pārbaudēm un esamību darba
kārtībā, Pakalpojumu sniedzējs var prasīt apliecinājumus par veiktajām

pārbaudēm. To neesamības gadījumā var tikt pārtraukts Darbs līdz
pamatoto prasību izpildei.
9. Ja, veicot Darbus, rodas bīstama situācija vai tiek nodarīts kaitējums
Pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem vai iekārtām, Pasūtītājam ir jādara
viss iespējamais situācijas normalizēšanai un par radušos situāciju
nekavējoši jāinformē Pakalpojumu sniedzēja atbildīgā persona.
10. Ja Objektā ir noticis nelaimes gadījums ar Pasūtītāja darbinieku,
Pasūtītāja pienākums ir vienas darba dienas laikā informēt Pakalpojuma
sniedzēja atbildīgo personu.
11. Prasības ugunsdrošībai un sprādziendrošībai:
11.1 Pasūtītājam Objektā ir jāievēro Ugunsdrošības noteikumu
prasības (MK 2004.gada 17.februāra Noteikumi Nr.82)
11.2 Pirms nokāpšanas kabeļu akās, jāpārbauda akas gaiss. Ar gāzu
analizatoru - metāna vai benzīna tvaiku esamība un ar speciālu
indikatoru – ogļskābās gāzes esamība;
11.3 Kabeļu akās un to tuvumā aizliegts smēķēt un lietot atklātu uguni.
12. Ja, saskaņā ar attiecīgā Līguma saistību izpildes nosacījumiem,
Pasūtītājs izmanto materiālus, uzstāda iekārtas vai veic komunikāciju
instalāciju, tad Pasūtītājs vai tā pilnvarotais darbu veicējas ir atbildīgs
par uzstādīto iekārtu, lietojamo materiālu, veikto instalāciju un ar to
saistīto emisiju atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
kā arī to nekaitīgumu cilvēkam un videi. Pasūtītāja pienākums ir uzrādīt
un iesniegt atbilstošus apliecinājumus vai testēšanas pārskatus, ja tos
pieprasa Pakalpojumu sniedzējs.
13. Pasūtītāja darbinieki Objektā savāc Darba gaitā radušos atkritumus
katras darba dienas beigās. Bīstamo atkritumu nodošana utilizācijai
jāveic saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasībām.
14. Pasūtītājs ir atbildīgs par drošības prasību ievērošanu nolīgtā Būvnieka
darbā.
15. Pakalpojumu sniedzējs informē par iespējamiem veselībai kaitīgiem un
bīstamiem darba vides faktoriem sakaru tīklu kanalizācijas akās. Tas
neatbrīvo Pakalpojumu sniedzēju no pienākuma katrā konkrētā Objektā
vērtēt darba vides riska faktorus.
16. Veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides faktori, kas iespējami,
strādājot sakaru kanalizācijas akās:
16.1 Darbs uz - vai tuvu ielas braucamajai daļai (kustībā esoši
transportlīdzekļi);
16.2 Darbs ārpus telpām, meteo apstākļu ietekmē;
16.3 Darbs šaurās vietās zem zemes virsmas, piespiedu darba pozas;
16.4 Dabiskā apgaismojuma samazinājums;
16.5 Paaugstināta kaitīgo gāzu koncentrācija;
16.6 Ūdens ieplūde
16.7 Paklupšanas iespēja, nelīdzena vai slidena virsma, dažādi
šķēršļi;
16.8 Darba vietā esošās konstrukcijas, nelīdzenas konstrukciju malas,
asi stūri;
16.9 Materiālu, instrumentu nokrīšana;
16.10 Putekļi;
16.11 Smagumu celšana un pārvietošana

17. Darbu veikšanas vietā darbi no Pasūtītāja puses tiek uzskatīti par
izpildītiem tikai pēc tam, kad uz iekārtām ir izvietoti visi ar to
izmantošanas drošību saistītie uzraksti valsts valodā, kā arī Pasūtītāja
marķējums.
18. Ja darbu izpildes laikā vai pēc veikto darbu izpildes pabeigšanas notiek
nelaimes gadījums, vai Pakalpojumu sniedzējs, trešajām personām vai
videi zaudējumus nesoša kļūme, Pasūtītājam jāsedz visi Pakalpojuma
sniedzējam un / vai trešajām personām radušies zaudējumi, tajā skaitā,
bet ne tikai, valsts uzraudzības institūciju uzliktos sodus, kompensācijas
un negūtos ieņēmumus.
19. Pušu rekvizīti:
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

4. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.

Prasības Pasūtītājam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un
piekļuvei Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

Pakalpojumu sniedzējs dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei Pakalpojumu
sniedzēja infrastruktūras objektos Pasūtītājam un/vai tā piesaistītam
apakšuzņēmējam, ja tie visā darbu veikšanas / piekļuves laikā nodrošina
atbilstību visām šādām prasībām:
1. Darbu veicējs ir Pasūtītājs vai cita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
reģistrēta juridiska persona, kuram ir spēkā esoša licence būvniecībā
(turpmāk – Būvnieks), ko apliecina, iesniedzot Būvkomersantu reģistra
reģistrācijas apliecības kopiju un apliecinājumu (lēmumu) par ikgadējās
informācijas atjaunošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem.
2. Būvniekam nav pasludināt tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas
process un nav uzsākts likvidācijas process;
3. Būvniekam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
līgums ar segumu, kas atbilst realizējamā projekta apmēram, ko
Būvnieks apliecina, iesniedzot attiecīgās polises kopiju;
4. Būvnieks ir veicis visas sociālās apdrošināšanas iemaksas un tam nav
nodokļu un citu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, ko Būvnieks apliecina, iesniedzot izziņu par Būvnieka
uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaitu un par pēdējos divos pārskata
gados veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām (kopā par gadu) un
izziņu par to, ka nav nodokļu un citu valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu;
5. Būvnieks uz beztermiņa darba līguma pamata nodarbina atbilstoši
kvalificētus speciālistus, tostarp:
5.1 ne mazāk kā 10 (desmit) darbiniekus ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi
elektronisko sakaru tīklu būvdarbu veikšanā;
5.2 ne mazāk kā 2 (divus) sertificētus elektronisko sakaru tīklu būvdarbu
vadītājus ar vismaz 5 (piecu) gadu pieredzi darbu vadīšanā, ko
Būvnieks apliecina, iesniedzot kvalifikāciju apliecinošus dokumentus
un inženiertehnisko speciālistu un darbu vadītāja darba pieredzes
aprakstu( CV ;
6. Būvnieks apliecina, ka darbus Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras
objektā veiks pats, nepiesaistot apakšuzņēmējus;
7. Būvnieks nodrošina, ka tā darbinieki ir instruēti un ievēro darba
aizsardzības prasības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, un par
darba aizsardzības prasību neievērošanu iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā
nav sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli;

8. Būvnieks apliecina regulāru darbu vadītāju pieejamību objektā uz visu
projekta būvniecības laiku;
9. Būvniekam ir spēkā esošs ISO 9001:2008 kvalitātes sertifikāts
telekomunikāciju risinājumu izpētē, izstrādē, būvniecībā un uzturēšanā,
ko Būvnieks apliecina, iesniedzot tā kopiju;
10. Būvniekam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz
2 gadu būvniecības darbu veikšanas pieredzei Pakalpojumu sniedzēja
vai līdzvērtīga apjoma sakaru tīklā, un par minētajiem darbiem pasūtītājs
nav iesniedzis sūdzības, kā arī tam ir pieejami šo darbu izpildei
nepieciešamie resursi un materiālās iespējas, ko Būvnieks apliecina,
iesniedzot informāciju par atbilstību uzskaitītajiem nosacījumiem;
11. Būvnieks, veicot darbus, ņem vērā Pakalpojumu sniedzēja būvuzrauga,
norādījumus, un paraksta būvniecības gaitā nepieciešamos
dokumentus;
12. Būvnieks pirms darbu uzsākšanas Pakalpojumu sniedzēja
būvuzraugam uzrāda instalācijas ierīces, piederumus un materiālus
(piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo gāžu
pārbaudei, kabeļu ievilkšanas un ūdens sūknēšanas komplektu, kabeļu
vilkšanas zeķi/es u.c.) kvalitatīvai un drošai kabeļu instalācijai
kanalizācijā.
13. Būvnieks apliecina atbilstību šajā pielikumā noteiktajām prasībām pirms
darbu veikšanas katrā atsevišķā Pakalpojumu sniedzēja objektā,
saskaņā ar katru Līgumu, kas parakstīts starp Pakalpojumu sniedzēju
un Pasūtītāju. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē atļauju
veikt darbus citā objektā.
14. Šajā pielikumā noteiktās prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu
tehniskās sagatavošanās darbu tehniskajai izpētei veikšanu, kas nav
saistīti ar iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens sūknēšana, sniega
tīrīšana). Šādus darbus Pasūtītājs vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic
Pakalpojumu sniedzēja pavadošās personas uzraudzībā.
15. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārliecināties par sniegtās
informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai,
pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.
16. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz
pastāvēt kāds no šajā pielikumā uzskaitītajiem darbu veikšanas
pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos nosacījumiem,
Būvniekam piekļuve Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos tiek
liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes nodrošinājuma
saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, jebkurā darbu
izpildes stadijā.

17. Iesniedzamās dokumentu kopijas noformējamas atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām lietvedības prasībām.
18. Pušu rekvizīti:
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

5. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
Pakalpojumu sniedzēja un Pasūtītāja kontaktpersonas un pilnvarotās
personas
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

1. Puses savstarpējā saskarsmē izmanto šādas kontaktpersonas:
Pakalpojumus
sniedzēja

Pasūtītāja

Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma
grozījumi, informācijas nosūtīšana
Vārds, Uzvārds
Amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Pilnvarojums parakstīt Līgumu, tā pielikumus, protokolus, atbildes
Līguma ietvaros
Vārds, Uzvārds
Amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Norēķinu jautājumi
Vārds, Uzvārds
Amats
Pasta adrese

Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Atbildīgā persona par darba drošības noteikumiem
Vārds, Uzvārds
Amats
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Pakalpojumu bojājumu, plānoto darbu un piekļuves pieprasīšana
avārijas darbu veikšanai Pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras
objektos
Tālruņa numurs

67029540, 26513850

E-pasta adrese

helpdesk@lvrtc.lv

Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

________________, __________, LV - ___

Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203

Vienotais reģistrācijas Nr.______________

Banka: AS “Citadele banka”

Banka: _______________

Kods:PARXLV22

Kods: __________

Konts: LV37PARX0000835930001

Konts: __________________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

e-pasts: __________________

amata nosaukums

amata nosaukums

2. Pušu rekvizīti:
Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas
satur laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

6. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu tarifi
Pakalpojumu “ Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” un „Kabeļu
kanalizācijas caurules noma” tarifi un cenas
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

Līguma spēkā stāšanās dienā ir spēkā šādi Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana
kabeļu kanalizācijā” tarifi:
3. Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti (Tehniskā ekspertīze):
Pakalpojums

Maksa bez PVN, EUR

Maksa par kabeļa izvietošanas Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu teorētisko tehnisko izpēti trasei ar
garumu līdz 1000 m, EUR par pasūtījumu

277.20

Maksa par kabeļa izvietošanas Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu kanalizācijā teorētisko tehnisko
izpēti trasei ar garumu virs 1 km, EUR par 100 m

27.72

Piezīme: 1000 m garumu pārsniedzošajai trases
daļai, kura nesasniedz pilnus 100 m, tiek piemērots
tarifs par 100 m
Norēķinu kārtība: priekšapmaksa
4. Maksa par praktisko tehnisko iespēju apsekošanu:
Pakalpojums
Maksa par kabeļa izvietošanas Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu kanalizācijā praktisko tehnisko
apsekošanu trasei ar garumu līdz 250 m, EUR par
pasūtījumu
Akas izpilddokumentācijas sagatavošana ar akas
sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu virs 250
m, EUR par katriem nākamajiem 100m
Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā trasei ar
garumu virs 250 m, EUR par metru

Maksa bez PVN, EUR
577.50

123

1.08




Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu
iegūšanu darbu veikšanai.
Pasūtītājam ir tiesības uzraudzīt TA veikšanu klātienē, iepriekš
vienojoties ar pakalpojumu sniedzēju.
Norēķinu kārtība: priekšapmaksa

5. Maksa par praktiskās tehniskās apsekošanas sagatavošanas darbiem
Pakalpojums

Maksa bez PVN, EUR

Akas lūkas metinājuma atgriešana, EUR par aku

34.16

Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, EUR par aku

267.56

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām,
EUR par aku

55.18

Akas lūkas aizmetināšana, EUR par aku

46.02



Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma TA sagatavošanas
darbiem tiek aprēķināta, balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai
situācijai un faktiski veiktajiem darbiem.

Norēķinu kārtība: priekšapmaksa
6. Ikmēneša nomas maksa
Pakalpojums
Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz 1000 m,
kabelim ar diametru līdz 20 mm,
EUR/posms/mēnesī.
Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs 1000 m, par
katriem nākamajiem 100 metriem, kabelim ar
diametru līdz 20 mm, EUR par katriem nākamajiem
100m/mēnesī

Maksa bez PVN, EUR
84.20

8.42

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz 1000 m,
kabelim ar diametru virs 20 mm,
EUR/posms/mēnesī

109.50

Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Pakalpojumu
sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs 1000 m, par

10.95

katriem nākamajiem 100 metriem, kabelim ar
diametru virs 20 mm, EUR par katriem nākamajiem
100m/mēnesī
Maksa par kabeļu kanalizācijas caurules nomu
Pakalpojumu sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz
1000 m, EUR/posms/mēnesī

298.21

Maksa par kabeļu kanalizācijas caurules nomu
Pakalpojumu sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs
1000 m, EUR par katriem nākamajiem 100m/mēnesī
Maksa par kabeļu kanalizācijas akas nomu vienai
caurulei, EUR mēnesī

29.82

9.70

7. Pušu rekvizīti:
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

7. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
Pakalpojuma ierīkošanas adreses, parametri un cenas.
Pielikuma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 20

. gada

.

1. Pakalpojumu parametri un cenas
Pieslēguma punkta Pieslēguma punkta Objekta kods Pakalpojuma Pieslēgvietas Ikmēneša
adrese (A-gals)
adrese (B-gals)
sniegšanas
saskarne
abonēšanas
termiņš
maksa EUR
bez PVN
..............
Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā

1.1

1.2
1.3

1.4

Ikmēneša abonēšanas maksa kopā, EUR bez PVN
Šī pielikuma 1.punktā tabulā norādītajam Pakalpojumam Nr.__
ierīkošanas termiņš tiek aprēķināts no šī pielikuma spēkā stāšanās
dienas.
Kopējā maksa par šī pielikuma 1.punktā sniegtajiem pakalpojumiem
mēnesī sastāda 00,00 EUR (vārdiem) bez PVN.
Šis pielikums stājas spēkā no 20__.gada ___.______________.
Vienlaicīgi zaudē spēku 20___.gada__.______________ Līguma
Nr._____ ______.pielikums.
Šis pielikums ir 20__.gada __.__________ Līguma Nr.__ neatņemama
sastāvdaļa un uzskatāms par pamatu Pušu savstarpējo norēķinu un
maksājumu veikšanai.

2. Pušu rekvizīti:
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

________________, __________, LV _____

Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203

Vienotais reģistrācijas Nr.______________

Banka: AS “Citadele banka”

Banka: _______________

Kods:PARXLV22

Kods: __________

Konts: LV37PARX0000835930001

Konts: __________________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

e-pasts: __________________

amata nosaukums

amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

8. pielikums
20

. gada

.

Līgumam Nr.
Akts
Par darbu pabeigšanu
VEIDNE
Akta sagatavošanas datums: 20

. gada

.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese: Rīgā, Ērgļu ielā 7, LV-1012, tās
personā, kurš rīkojas uz
pamata, turpmāk tekstā – Pakalpojumu
sniedzējs, no vienas puses un
, vienotais reģistrācijas Nr.
,
juridiskā adrese:
, tās personā
, kurš rīkojas uz
pamata,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, abi kopā saukti – Puses, sastāda šādu darbu
pabeigšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts):
1. Pasūtītājs 20���. gada���.�����ir veicis sava optiskā elektronisko
sakaru kabeļa ieguldīšanas darbus (turpmāk – Darbi) sekojošā
Pakalpojumu sniedzēja kabeļu kanalizācijā posmā (Līguma
7.pielikums):
a. Galapunkta A pieslēguma vieta: (adrese/koordinātes):
___________________________________________________________
___________
b. Galapunkta B pieslēguma vieta: (adrese/koordinātes):
___________________________________________________________
___________
2. Parakstot šo Aktu, Puses apliecina, ka:
2.1 Pasūtītājs Darbus Pakalpojuma sniedzēja kabeļu kanalizācijā veicis
kvalitatīvi un pilnā apjomā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus un Pakalpojumu sniedzēja tehniskos noteikumus;
2.2 Veiktie darbi nav radījuši kaitējumu un bojājumus Pakalpojumu
sniedzēja vai trešo personu īpašumam (sakaru kabeļiem un/vai iekārtu
darbībai);
2.3

Pakalpojumu sniedzēja kabeļu kanalizācijā ir instalēts optiskais
elektronisko sakaru kabelis ar diametru
, kas paredzēts
elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, un saskaņā ar
ražotāja specifikāciju ir paredzēts ieguldīšanai pazemes kabeļu
kanalizācijā.
3. Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Pušu rekvizīti.
Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Akts parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā
paraksta laika zīmoga datums.*
Pušu rekvizīti un paraksti

Valsts akciju sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”

__________________________

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
Banka: AS “Citadele banka”

________________, __________, LV _____
Vienotais reģistrācijas
Nr.______________

Kods:PARXLV22

Banka: _______________

Konts: LV37PARX0000835930001

Kods: __________

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Konts: __________________

amata nosaukums

e-pasts: __________________
amata nosaukums

Pielikums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu. Pielikuma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*

