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1 Ievads 

1.1 VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) 
saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu piedāvājums (turpmāk - 
piedāvājums) izstrādāts un publicēts saskaņā ar:  

1.1.1 „Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem”, kas 
apstiprināti ar SPRK padomes 2014.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.1/8; 

1.2 LVRTC sniedz saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumus elektronisko 
sakaru komersantiem, kas reģistrēti saskaņā ar LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem (turpmāk – Komersanti), pamatojoties uz starp 
LVRTC un Komersantu noslēgtu „Līgumu par piekļuvi saistītām iekārtām” 
(turpmāk – Līgums) un Līgumā noteiktā kārtībā Komersanta iesniegtiem 
pieteikumiem, ņemot vērā LVRTC tehniskās un finansiālās iespējas. 

1.3 Saskaņā ar „Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām un 
pakalpojumiem”, kas apstiprināti ar SPRK padomes 9.04.2014. lēmumu 
Nr.1/8, atbilstoši LVRTC publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras 
struktūrai, LVRTC nodrošina saistīto iekārtu kopīgu izmantošanu, 
sniedzot pakalpojumus “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” un 
“Kabeļu kanalizācijas caurules noma”. 

1.4 Komersants var iepazīties ar LVRTC tehniskajiem noteikumiem, kas 
ievērojami veicot darbus LVRTC infrastruktūrā un norādīti šajā 
Piedāvājumā, nosūtot tehnisko noteikumu pieprasījumu uz e-pasta adresi 
lvrtc@lvrtc.lv.  LVRTC izsniedz šos noteikumus 30 dienu laikā no 
pieteikuma saņemšanas brīža. 

1.5 Šajā Piedāvājumā iekļauti saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu 
noteikumi un nosacījumi, to sniegšanas kārtība un tarifi, kas saistoši, 
noslēdzot Līgumu ar Komersantu un sniedzot un saņemot saistīto iekārtu 
piekļuves pakalpojumus. 

1.6 LVRTC ir tiesības izdarīt grozījumus Piedāvājumā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā bez iepriekšējas informēšanas un saskaņošanas ar 
Komersantiem, kā arī, iepriekš rakstveidā informējot Komersantu, izdarīt 
attiecīgus grozījumus noslēgtajos Līgumos. 

2 Pakalpojumu „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” 
un “Kabeļu kanalizācijas caurules noma” apraksts 

2.1 Pakalpojumu „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” un “Kabeļu 
kanalizācijas caurules noma” (turpmāk – Pakalpojumi) ietvaros LVRTC par 
maksu nodod Komersantam lietošanā vietu kabeļu kanalizācijas caurulē 
vai kabeļu kanalizācijas cauruli LVRTC 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), Komersanta elektronisko sakaru 
kabeļu instalēšanai un ekspluatācijai. Komersantam ir tiesības izmantot 
pakalpojumu „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” un “Kabeļu 



kanalizācijas caurules noma” tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu 
ierīkošanai. 

2.2 Pakalpojuma nodrošināšanas process ietver šādus etapus: 

2.2.1 Teorētiskā tehniskā ekspertīze (turpmāk – TE); 

2.2.2 Tehniskā apsekošana (turpmāk – TA), t.sk. buksiera ievilkšana starp 
Objekta A un B punktiem pozitīva TA slēdziena gadījumā; 

2.2.3 Vietas vai caurules noma kanalizācijā kabeļa/-u izvietošanai. 

2.3 Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās 
aktivitātes un tarifi noteikti šī Piedāvājuma pielikumā. 

2.4 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 100m TE izpildes 
termiņš tiek pagarināts par 1 (vienu) darba dienu.  

2.5 TA kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 250 m veic 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina apmaksas dienas. Ja trases 
garums pārsniedz 250 m, tad par katriem nākamajiem 100 m TA izpildes 
termiņš tiek pagarināts par 5 (piecām) darba dienām.  

2.6 LVRTC uzsāk Pakalpojuma sniegšanu Objektā, tas ir, nodod Komersanta 
lietošanā par samaksu vietu vai cauruli kabeļu kanalizācijā, pēc tam, kad 
LVRTC 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 abpusēji parakstīts Līgums. 

2.7 Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu, un tā sniegšana uzskatāma par 
uzsāktu no attiecīgā Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Pēc Līguma 
stāšanās spēkā Komersants var instalēt Objektā savu/-us elektronisko 
sakaru kabeli/-ļus un veikt tā/to ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta 
darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.  

2.8 Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” gadījumā 
Komersantam atļauts Objektā saskaņā ar Līgumu instalēt un ekspluatēt ne 
vairāk kā vienu optisko elektronikosakaru kabeli. 

2.9.LVRTC kabeļu kanalizācijā Komersantam atļauts instalēt optisko kabeli, 
kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, un 
saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts ieguldīšanai pazemes kabeļu 
kanalizācijā.  

2.10 Pēc kabeļa/-u instalācijas darbu veikšanas LVRTC un Komersants 
paraksta darbu pieņemšanas-nodošanas Aktu, kas kalpo par 
apliecinājumu Komersanta instalācijas darbu beigšanai LVRTC Objektā 
un ka LVRTC pret Komersantu nav pretenzijas par veiktajiem darbiem 
kabeļu kanalizācijā, kas varētu būt radījuši bojājumus LVRTC vai trešo 
personu izvietotajai infrastruktūrai kabeļu kanalizācijā. 



2.11 Pakalpojuma lietošanas maksu saskaņā ar LVRTC noteiktajiem, šajā 
Piedāvājumā un Līgumā noteiktajiem tarifiem, aprēķina sākot no Līguma 
noslēgšanas dienas, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta 
Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts 
pieņemšanas – nodošanas akts. 

2.12 Pakalpojuma ietvaros LVRTC vai tā nolīgts apakšuzņēmējs veic Objekta 
ekspluatāciju.  

2.13 LVRTC neatbild par Objektā instalēto/-ajiem Komersanta optisko 
elektronisko sakaru kabeli/-ļiem un tā/to tehnisko apkopi un darbību. 

2.14 Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu Objektā izvietoto 
LVRTC un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt 
tiem bojājumus. 

2.15 LVRTC izmanto kabeļu kanalizāciju, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar 
ievilkšanas tehnoloģiju. 

2.16 Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības 
darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas 
nacionālie standarti un LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī LVRTC 
tehniskie noteikumi.  

 

3 Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi  

3.1 Līgums starp LVRTC un Komersantu tiek noslēgts saskaņā ar šī 
Piedāvājuma pielikumā pievienoto Līguma paraugformu. 

3.2 Līgums tiek noslēgts rakstveidā vai elektroniski, parakstot to ar drošu 
elektronisko parakstu. 

3.3 Līguma noslēgšanas un grozīšanas pieprasījumu Komersants nosūta uz e-
pasta adresi: pakalpojumi@lvrtc.lv. 

3.4.Komersants un LVRTC samērīgā termiņā ved sarunas par Līguma 
noslēgšanu, ievērojot komercdarbībā pieņemto līgumu noslēgšanas praksi 
un LR normatīvos aktus. 

4 Pakalpojumu pasūtīšana  

4.1 Lai pieteiktu saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu, Komersants nosūta 
3.pielikumā norādīto Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” 
vai “Kabeļu kanalizācijas caurules noma” tehniskās ekspertīzes pieteikuma 
formu uz e-pasta adresi: pakalpojumi@lvrtc.lv.  

4.2 Pamatojoties uz saņemto pieteikumu LVRTC veic saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojumu sniegšanas teorētisko tehnisko iespēju (Tehnisko ekspertīzi, 
turpmāk – TE) noteikšanu konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā.  
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4.2.1 Iesniedzot TE pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TE veikšanas 
rēķinu. 

4.2.2 LVRTC izskata TE pasūtījumu un elektroniski informē Komersantu par 
izpētes rezultātu; 

4.2.3 LVRTC ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TE pieteikuma izpildi, par 
atteikumu un tā pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja TE 
pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā, noskaidrots, ka:  

4.2.3.1 pieteikums nav noformēts saskaņā ar noteikumiem un/vai Komersants 
tajā nav norādījis vai pēc LVRTC pieprasījuma noteiktajā termiņā nav 
iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, kas minēta pieteikumā; 

4.2.3.2 saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst 
Līgumā noteiktajam; 

4.2.3.3 Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, veicis priekšapmaksas 
rēķina apmaksu 10 dienu laikā. 

4.2.4 Pozitīva TE slēdziena spēkā esamības termiņš, kurā Komersants var 
iesniegt tehniskās apsekošanas (turpmāk – TA) pieteikumu saskaņā ar 
TE slēdzienā noteiktajiem parametriem, ir spēkā un ir saistošs LVRTC 30 
(trīsdesmit) kalendāra dienas no TE slēdziena nosūtīšanas dienas 
Komersantam. LVRTC neveic TA, ja Komersants iesniedzis TA 
pasūtījumu pēc TE slēdziena spēkā esamības termiņa. 

4.2.5 LVRTC sniedz negatīvu TE slēdzienu, ja: 

4.2.5.1 ieguldīšanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta optiskais 
elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojuma noteiktajām tehniskajām prasībām;  

4.2.5.2 TE pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā 
LVRTC nevar sniegt saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu sakarā ar 
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai 
infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojuma sniegšanu; 

4.2.5.3 vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama 
LVRTC elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības 
vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā kopš TE iesniegšanas; 

4.2.5.4 vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta saistīto 
iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita komersanta 
pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga pieteikumu izpilde;  

4.2.5.5 TE pieteikumā norādītais Objekts pilnībā vai daļēji nav LVRTC īpašums, 
vai pastāv citi juridiska rakstura šķēršļi saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojuma sniegšanai, vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā 
noteiktajiem saistīto iekārtu piekļuves sniegšanas nosacījumiem. 



4.3 Ja pieprasītajā Objektā pastāv saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma 
sniegšanas teorētiskās tehniskās iespējas, lai novērtētu saistīto iekārtu 
piekļuves pakalpojuma sniegšanas tehniskās iespējas Komersanta 
pieprasītajā Objektā, Komersants minētā slēdziena spēkā esamības laikā 
elektroniski nosūta uz e-pasta adresi pakalpojumi@lvrtc.lv aizpildītu TA 
pietikuma formu (4.pielikums):  

4.3.1 Iesniedzot TA pieteikumu, Komersants apņemas apmaksāt TA un tai 
nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus veicot priekšapmaksas 
rēķina apmaksu 10 dienu laikā;  

4.3.2. LVRTC izskata TA pieteikumu un elektroniski sniedz Komersantam 
atbildi, pievienojot pārbaudes protokolu, par izpētes rezultātu. LVRTC 
veic TA pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un 
priekšapmaksas par TA un sagatavošanās darbiem, ja tādi veikti, 
saņemšanas. TA izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā ar 
Komersantu notiek nepieciešamās informācijas precizēšana, 
saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī par laika periods, kurā klimatisko 
vai kādu citu, no LVRTC neatkarīgu, apstākļu dēļ darbu veikšana ir 
apgrūtināta vai neiespējama, un kurā tiek saņemti saskaņojumi no 
trešajām personām; 

4.3.3 LVRTC ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TA pieteikuma izpildi, par 
atteikumu un tā pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja TA 
pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā, noskaidrots, ka: 

4.3.3.1 pieteikums nav noformēts saskaņā ar LVRTC prasībām un/vai 
Komersants tajā nav norādījis vai pēc LVRTC pieprasījuma noteiktajā 
termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, kas minēta 
pieteikumā;  

4.3.3.2 saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst 
Līgumā noteiktajam; 

4.3.3.3 Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, nav veicis 
priekšapmaksas rēķina apmaksu 10 dienu laikā.  

4.3.LVRTC sniedz Komersantam pozitīvu TA slēdzienu, ja pastāv praktiskās 
tehniskās iespējas saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanā 
konkrētajā Objektā, vai negatīvu slēdzienu, ja nepastāv praktiskas 
tehniskās iespējas saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanā 
konkrētajā Objektā. 

4.3.5. LVRTC sniedz negatīvu TA slēdzienu, ja: 

4.3.5.1 ieguldīšanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta optiskais 
elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām; 
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4.3.5.2 TA pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā 
LVRTC nevar sniegt saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu sakarā ar 
saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 
infrastruktūras neesamību vai sakarā ar to, ka infrastruktūra tehniski 
nespēj nodrošināt saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanu; 

4.3.5.3 ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama 
LVRTC elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm; 

4.3.5.4 TA pieteikumā norādītais Objekts pilnībā vai daļēji nav LVRTC īpašums, 
vai pastāv citi juridiska rakstura šķēršļi saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojuma sniegšanai, vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā 
noteiktajiem saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanas 
nosacījumiem. 

4.4 Pozitīvs LVRTC slēdziens par praktisko tehnisko iespēju izpēti ir LVRTC 
piedāvājums saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanai 
konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar TA slēdzienā 
norādītajiem parametriem, kas ir spēkā un ir saistoša LVRTC 30 
(trīsdesmit) kalendāra dienas no TA slēdziena nosūtīšanas dienas 
Komersantam, ar nosacījumu, ka Komersants šajā termiņā iesniedz 
LVRTC saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma nomas pieteikumu 
(5.pielikums).  

4.5 Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, kas ir uzskatāma 
par saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienu. 
Pēc Līguma stāšanās spēkā Komersants kabeļu kanalizācijā 
ierīko/uzstāda savu/-us elektronisko sakaru kabeli/-ļus saskaņā ar 
Līguma pielikumu noteikumiem. 

5 Bojājumu pieteikšana un novēršana  

5.1 Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no LVRTC neatkarīgi 
apstākļi. 

5.2 Komersants piesaka saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma bojājumus 
Līgumā noteiktā kārtībā. 

5.3 Par saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu 
uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, 
kad Kanalizācijas posma dēļ tiek bojāts Komersanta optiskais/-ie 
elektronisko sakaru kabelis/-ļi un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta 
Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto 
bojāto kabeli.  

5.4 Par saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma bojājumu bez sakaru 
pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas 
ierobežojums, kad Kanalizācijas posma dēļ Komersants nevar veikt kabeļa 
ekspluatācijas darbus un nav pārtraukta Komersanta pakalpojumu 
sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto/-os kabeli/-ļus. 

5.5 Pieteikumus saistīto iekārtu piekļuves pakalpojumu bojājumiem ar sakaru 



pārtraukumu un bez sakaru pārtraukuma LVRTC apstrādā 1 stundas laikā 
pēc pieteikuma saņemšanas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. 

5.6 Saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības: 

5.6.1 LVRTC novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu 72 
(septiņdesmit divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes 
sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā; 

5.6.2 LVRTC novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 
(trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 
24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;  

5.7 Ja LVRTC šī Piedāvājuma 5.6.1.punktā noteiktajā laikā nenovērš saistīto 
iekārtu piekļuves pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, LVRTC, 
pamatojoties uz Komersanta pieteikumu, veic saistīto iekārtu piekļuves 
pakalpojuma mēneša lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu 
pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa pārsnieguma 
periodam, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos, kad pārrēķins netiek 
veikts. LVRTC nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Komersantam 
nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības 
iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.8 Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, LVRTC iespēju 
robežās piedāvā pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju. 

5.9 Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo 
personu saskaņojumu saņemšanas, vai citu, no LVRTC neatkarīgu, 
apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai neiespējama. 

5.10 Pagaidu kabeļa ieguldīšanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa 
gadījumā, ka arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma darbu 
pabeigšanas nodrošina Komersants par saviem līdzekļiem, pieprasot 
LVRTC piekļuvi darbu veikšanai LVRTC objektos atbilstoši Līguma 
4.pielikumā noteiktai kārtībai. 

5.11 LVRTC ir tiesības saistīto iekārtu piekļuves pakalpojuma bojājuma 
gadījumā neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma 
novēršanas izmaksas pārsniedz 6 (sešu) mēnešu ieņēmumus no saistīto 
iekārtu piekļuves pakalpojuma sniegšanas konkrētajā Objektā. Šādā 
gadījumā LVRTC, pēc Komersanta apmaksāta pieprasījuma, izņemot 
Līgumā noteiktos gadījumus, nodrošina kabeļa izvietošanu pa citu 
maršrutu, veicot tehnisko izpēti un noslēdzot attiecīgus Līguma 
grozījumus, vai nodrošinot atklātā kabeļa uzstādīšanu, ja tas ir tehniski 
iespējams.  

5.12 Komersants ir atbildīgs par LVRTC Objektam un tajā izvietotajam LVRTC 
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 LVRTC vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam, 
veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā. Bojājumu novēršanas 
izmaksas minētajos gadījumos sedz Komersants. 

 

6 Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas  

6.1 LVRTC ir atbildīgs par tā neuzmanības rezultātā Objektā instalētajam 
Komersanta īpašumam nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu 
saistītos tiešos zaudējumus. 

6.2 Komersants ir atbildīgs par LVRTC Objektam un tajā izvietotajam LVRTC 
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 15 
(piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, 
ja konkrētie bojājumi radušies LVRTC vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam, 
veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā. Bojājumu novēršanas izmaksas 
minētajos gadījumos sedz Komersants. 

6.3 Komersants laika posmā, kad tiek veikta izdarīto bojājumu novēršana, 
netiek atbrīvots no pienākuma maksāt abonēšanas maksu par saistīto 
iekārtu piekļuves pakalpojumu. 

6.4 Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā LVRTC 
līgumsodu Līgumā noteiktā apmērā par katru gadījumu. Līgumsods 
neietver zaudējumu atlīdzību. 

7 Piekļuves nosacījumi LVRTC kabeļu kanalizācijai  

7.1 Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai Komersants piesaka 
vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot pieteikumu uz 
e-pastu helpdesk@lvrtc.lv Pieteikumā Komersants norāda sekojošu 
informāciju:  

7.1.1 Komersanta nosaukums;  

7.1.2 Līguma numurs; 

7.1.3 Trases posms un infrastruktūras elements, kuram nepieciešams piekļūt; 

7.1.4 Datums un precīzs laiks, kad plānots uzsākt darbus;  

7.1.5 Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt; 

7.1.6 Veicamo darbu apraksts;  

7.1.7 Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, 
arī apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un 



personas kods;  

7.1.8 Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;  

7.1.9 E-pasts komunikācijai; 

7.1.10 Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda LVRTC tīkla elementa 
darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un 
ilgums;  

7.1.11 LVRTC izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko 
pavadošo personu. Atļauju plānotu darbu veikšanai LVRTC nosūta no 
LVRTC e-pasta adreses helpdesk@lvrtc.lv uz Komersanta pieteikumā 
norādīto e-pasta adresi;  

7.1.12 Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personas apliecinošs 
dokuments. 

7.2 Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, 
zvanot uz tālruni 67029540, 26513850 un papildus informāciju nosūtot e-
pastu helpdesk@lvrtc.lv. 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. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju: 

7.2.1 Komersanta nosaukums; 

7.2.2 Līguma numurs; 

7.2.3 Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt; 

7.2.4 Datums un precīzs laiks, kad plānots uzsākt darbus;  

7.2.5 Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt; 

7.2.6 Veicamo darbu apraksts; 

7.2.7 Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, 
arī apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un 
personas kods; 

7.2.8 Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;  

7.2.9 E-pasts komunikācijai; 

7.2.10 Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda LVRTC tīkla elementa 
darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un 
ilgums; 

7.2.11 LVRTC izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko 
pavadošo personu. Atļauju neplānotu darbu veikšanai LVRTC nosūta no 
LVRTC e-pasta adreses helpdesk@lvrtc.lv uz Komersanta pieteikumā 
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norādīto e-pasta adresi;  

7.2.12 Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personas apliecinošs 
dokuments.  

7.3 LVRTC dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei LVRTC infrastruktūras 
objektos Komersantam un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tie visā 
darbu veikšanas/piekļuves laikā nodrošina atbilstību visām šādām 
prasībām: 

7.3.1 Darbu veicējs ir Komersants 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 
aktiem; 

7.3.2 Būvniekam nav pasludināt tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas 
process un nav uzsākts likvidācijas process; 

7.3.3 Būvniekam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums 
ar īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko Būvnieks apliecina, 
iesniedzot attiecīgās polises kopiju;  

7.3.4 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; 

7.3.5 Būvnieks uz beztermiņa darba līguma pamata nodarbina atbilstoši 
kvalificētus speciālistus, tostarp:  

7.3.5.1 ne mazāk kā 10 (desmit) darbiniekus ar vismaz 3 gadu pieredzi 
elektronisko sakaru tīklu būvdarbu veikšanā; 

7.3.5.2 ne mazāk kā 2 (divus) sertificētus elektronisko sakaru tīklu būvdarbu 
vadītājus ar vismaz 5 gadu pieredzi darbu vadīšanā, ko Būvnieks apliecina, 
iesniedzot kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un inženiertehnisko 
speciālistu un darbu vadītāja CV;  

7.3.6 Būvnieks apliecina, ka darbus LVRTC infrastruktūras objektā veiks pats, 
nepiesaistot apakšuzņēmējus; 

7.3.7 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;  

7.3.8 Būvnieks apliecina regulāru darbu vadītāju pieejamību objektā uz visu 



projekta būvniecības laiku; 

7.3.9 Būvniekam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma ko apliecina iesniedzot 
spēkā esoša ISO 9001:2008 kvalitātes sertifikāta telekomunikāciju 
risinājumu izpētē, izstrādē, būvniecībā un uzturēšanā kopiju vai, Būvnieka 
apliecinātu kvalitātes vadības sistēmas aprakstu un procedūras; 

7.3.10 Būvniekam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz 
2 gadu būvniecības darbu veikšanas pieredze LVRTC 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; 

7.3.11Būvnieks, veicot darbus, ņem vērā LVRTC norādījumus, un paraksta 
būvniecības gaitā nepieciešamos dokumentus;  

7.3.12 Būvnieks pirms darbu uzsākšanas LVRTC atbildīgajai personai par darbu 
uzraudzību 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. 

7.3.13 Būvnieks apliecina atbilstību šajā piedāvājumā noteiktajām prasībām 
pirms darbu veikšanas katrā atsevišķā LVRTC objektā, saskaņā ar katru 
Līguma pielikumu, kas parakstīts starp LVRTC un Komersantu. Akcepts 
darbu veikšanai vienā objektā negarantē atļauju veikt darbus citā objektā.  

7.4 LVRTC ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu 
patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot 
pārbaudes uz vietas. 

7.5 Piedāvājuma 7.3.punkta prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās 
sagatavošanās darbu tehniskās ekspertīzes veikšanu, kas nav saistīti ar 
iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens sūknēšana, sniega tīrīšana). Šādus 
darbus Komersants vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic LVRTC 
pavadošās personas uzraudzībā.  

7.6 Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz 
pastāvēt kāds no šajā pielikumā uzskaitītajiem darbu veikšanas LVRTC 
infrastruktūras objektos nosacījumiem, Būvniekam piekļuve LVRTC 
infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes 
nodrošinājuma saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, 
jebkurā darbu izpildes stadijā. 

8 Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām 
elektronisko sakaru tīklā 

8.1 Par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu 
izmaksām saistībā ar izmaiņu ieviešanu, LVRTC saprātīgā termiņā, bet ne 
vēlāk’kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, informē Komersantu, nosūtot 
informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai. 



 

9 Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un 
drošībai  

9.1 LVRTC nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā, Objektu, 
aizsardzību un drošību saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem un savām komerciālajām interesēm. 

9.2 Puses nekavējoties informē viena otru, izmantojot šī Piedāvājuma 
pielikumā norādīto kontaktinformāciju, par to rīcībā nonākušu informāciju 
par notikušiem vai potenciāliem elektronisko sakaru tīkla drošības 
apdraudējumiem, tīklu vai iekārtu neatļautu lietošanu, kā arī par 
pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un 
savietojamības nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos 
un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām. 


