
IZRAKSTS 
Valsts akciju sabiedrības  

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 

ATKLĀTA KONKURSA IEPIRKUMA PROCEDŪRA 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās 
sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” Optiskā tīkla un 

piekļuves punktu darbības kontroles iekārtu (monitoringa) sistēmas iegāde 

ID Nr. LVRTC-2021/1/ERAF 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES 
PROTOKOLS NR.4  

 
Rīgā, Ērgļu ielā 14             2022.gada 2.februārī plkst.8:00  
 
Sēdē piedalās: 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Uldis Dreimanis 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece – Karīna Circene 
Iepirkuma komisijas locekļi: 
Laura Kolneja  
Valdis Ozoliņš 
Gunārs Mikučāns 
Aleksandrs Komaško 
 
Sēdi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  – Uldis Dreimanis 
Sēdi protokolē iepirkuma komisijas locekle – Laura Kolneja 
 

Iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) izveidošanas pamatojums: valsts akciju sabiedrības 
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) valdes 2021.gada 12.novembra 
lēmums (protokols Nr.54) 
 
Ievērojot LVRTC valdes priekšsēdētāja 2022.gada 25.janvāra rīkojumu Nr. 30FAD.04-01/04/01/5 
“Par darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā, Komisijas sēde notiek attālināti, izmantojot 
videokonferences režīmu. 
 
Darba kārtība: 

1. Par atbilžu sniegšanu uz uzdotajiem jautājumiem un piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
pagarināšanu.  

 

Komisija ievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktos vispārējos iepirkumu komisijas 
darbības pamatprincipus un lēmumu pieņemšanas kārtību. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē 
piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi (ņemot vērā, ka 
Komisijā ir 6 (seši) locekļi, tad ne mazāk kā 4 locekļi). Tiek konstatēts, ka sēdē piedalās 6 (seši) 
Komisijas locekļi, līdz ar to Komisija ir lemttiesīga.  

Par darba kārtības 1.punktu 

Iepirkumu komisija 2022.gada 28.janvārī un 2022.gada 31.janvārī saņēma ieinteresētā 
piegādātāja vēstules, kurās tika uzdoti jautājumi par iepirkuma “Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana 
lauku teritorijās” Optiskā tīkla un piekļuves punktu darbības kontroles iekārtu (monitoringa) 
sistēmas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LVRTC-2021/1/ERAF, turpmāk – iepirkums, 
nolikumu.  
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Komisijas locekļi apspriež vēstulēs uzdotos jautājumus, sagatavoto atbilžu projektu un 
budžeta atbildīgās darbinieces Kristīnes Mužicas VEDUS (UV-53324 un UV-53429) 
saskaņojumus atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem un informāciju par piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa pagarinājumu: 

28.01.2022.saņemtie jautājumi: 
Nr. 
p.k 

17.01.2022. 
uzdotais jautājums  

24.01.2022. Komisijas 
atbilde  

28.01.2022. 
papildus jautājums 

Komisijas atbilde 

1.  Specifikācijas 1.5 
punktā tiek prasīts 
monitorēt visas 
izbūvētās trases. Uz 
pievienotās kartes ir 
trases kuras nav 
savienotas. Kā un vai 
tiek plānots monitorēt 
nesavienotos trases 
posmus?  
 

Uz pievienotās kartes visas 
trases ir savienotas vismaz 
ar vienu LVRTC objektu. 
Jāmonitorē ir visi piekļuves 
punkti, tas ir, trase no 
monitoringa sistēmas 
iekārtas līdz piekļuves 
punktam. Vienā trasē var tikt 
monitorēti vairāki piekļuves 
punkti (piemēram, ja 
uzstāda monitoringa 
sistēmas iekārtu Ēvaržu 
NRTS, tad no viena porta 
var monitorēt Satiķus, 
Jaunlutriņus, Šķēdi un 
Kabili). Vienīgais izņēmums 
LVRTC tīklā ir piekļuves 
punkts Daugmale, kuru ir 
plānots pieslēgt 
monitoringam vēlāk un kura 
pieslēgšana monitoringa 
sistēmai pretendentam šajā 
iepirkumā nav jāveic. 
Pretendenta uzdevums ir 
piedāvāt tādu iekārtu skaitu 
un izvietojumu, lai varētu 
monitorēt visus piekļuves 
punktus.  

Vai nepieciešams 
monitorēt trases 
starp pieslēgtiem 
torņiem un trases 
.kas iziet ārpus LV 
robežas? 
Kuram tornim ir 
pieslēgts 
Skārduciems 
piekļuves punkts? 

Monitorēt trases 
starp LVRTC 
objektiem un 
trases, kas iziet 
ārpus LV, nav 
nepieciešams. 
Tuvākie LVRTC 
objekti, no kuriem 
ir iespējams 
monitorēt 
Skārduciemu, ir 
Tukums, 
Zaķusala, Jelgava, 
Sigulda. 

2. Specifikācijas 1.3.1 
punktā ir prasīts 
vienas līnijas 
mērīšanas cikls ne 
retāk kā 10 min. 
Vienas 150km (p. 
1.3.4) līnijas 
mērīšanas ilgums 
praktiski būs ap 3min 
(atkarībā no kopējā 
vājinājuma), lai 
kvalitatīvi izpildītu 
1.3.3. punkta 
prasības. Ņemot vērā 
torņu izvietojumu un 
ierobežojumus 
instalācijas statnē, 
budžetā, lūdzu grozīt 
punkta prasības.  

Ņemot vērā, ka Pasūtītājam 
plašs optisko šķiedru tīkls, 
kas nodrošina iespēju 
iedzīvotājiem lietot platjoslas 
internetu un ņemot vērā 
Pasūtītāja saistības arī pret 
citiem elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem, 
Pasūtītājam informācija par 
bojājumu tīklā ir jāsaņem 
pēc iespējas ātri. Ievērojot 
minēto un ievērojot 
Pasūtītāja kā elektronisko 
sakaru pakalpojumu 
sniedzēja vajadzības, 
Pasūtītājs iepirkuma 
Tehniskajā specifikācijā ir 
noteicis, ka vienas līnijas 
mērīšanas cikls ir ne retāk 
kā reizi 10 minūtēs. Ņemot 
vērā minēto, Pasūtītājs 

Vai 10min 
mērīšanas cikls 
attiecas uz sistēmu, 
ko piegādās, vai 
sistēmai principā 
jāspēj izmērīt 10min 
16 (vai 24) 150km 
garas līnijas? 

Jā, 10 min. cikls 
attiecas uz 
sistēmu, ko 
piegādās, bet 
sistēmai principā 
nav jāspēj izmērīt 
16 (24) gab. 
150km līnijas 10 
minūtēs, jo vienai 
iekārtai ir plānots 
pieslēgt dažāda 
garuma līnijas.  
Piegādātājam ir 
jāparedz tāds 
iekārtu skaits 
Pasūtītāja 
objektos, lai varētu 
nodrošināt šādu 
mērīšanas ciklu. 
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neplāno veikt grozījumus 
Iepirkuma nolikumā.  

 
31.01.2022. Saņemtie jautājumi: 

Nr. 
p.k 

17.01.2022. 
uzdotais jautājums  

24.01.2022. Komisijas 
atbilde  

31.01.2022. 
papildus jautājums 

Komisijas atbilde 

1. Specifikācijas 1.5 
punktā tiek prasīts 
monitorēt visas 
izbūvētās trases. Uz 
pievienotās kartes ir 
trases kuras nav 
savienotas. Kā un vai 
tiek plānots monitorēt 
nesavienotos trases 
posmus? 

Uz pievienotās kartes visas 
trases ir savienotas vismaz 
ar vienu LVRTC objektu. 
Jāmonitorē ir visi piekļuves 
punkti, tas ir, trase no 
monitoringa sistēmas 
iekārtas līdz piekļuves 
punktam. Vienā trasē var tikt 
monitorēti vairāki piekļuves 
punkti (piemēram, ja 
uzstāda monitoringa 
sistēmas iekārtu Ēvaržu 
NRTS, tad no viena porta 
var monitorēt Satiķus, 
Jaunlutriņus, Šķēdi un 
Kabili). Vienīgais izņēmums 
LVRTC tīklā ir piekļuves 
punkts Daugmale, kuru ir 
plānots pieslēgt 
monitoringam vēlāk un kura 
pieslēgšana monitoringa 
sistēmai pretendentam šajā 
iepirkumā nav jāveic. 
Pretendenta uzdevums ir 
piedāvāt tādu iekārtu skaitu 
un izvietojumu, lai varētu 
monitorēt visus piekļuves 
punktus. 

1) “ja uzstāda 
monitoringa 
sistēmas iekārtu 
Ēvaržu NRTS, tad 
no viena porta var 
monitorēt Satiķus, 
Jaunlutriņus, Šķēdi 
un Kabili” Vai 
minēto piemēru: var 
saprast, ka no torņa 
var monitorēt ar 
vienu portu vairākus 
piekļuves punktus 
(atbilstoši uzliekot 
cilpu), gan arī katru 
piekļuves punktu ar 
atsevišķu 
monitoringa portu? 
2) Ko apzīmē 
dažādās trases 
krāsas pievienotajā 
kartē? 
3) Ko apzīmē divas 
blakus ejošas 
trases, kas pārtop 
vienā, maina krāsu 
un krustojas, piem 
pie Cesvaines 

1) Pastāv iespēja 
no viena porta 
monitorēt vairākus 
piekļuves punktus, 
gan iespēja, 
katram piekļuves 
punktam izmantot 
savu iekārtas 
portu. 
2) Dažādās krāsas 
apzīmē LVRTC 
optisko šķiedru 
kabeļu tīklu, zilā 
krāsa ir LVRTC 
maģistrālais  
optisko šķiedru 
kabeļu tīkls, brūnā 
krāsa ir LVRTC 
platjoslas optisko 
šķiedru kabeļu 
tīkls. Piedāvājuma 
sagatavošanai 
drīkst izmantot 
visu LVRTC 
optisko šķiedru 
kabeļu tīklu. 
3) Tas nozīmē, ka 
tur ir gan 
maģistrālais gan 
platjoslas optisko 
šķiedru kabeļu 
tīkls. ~8km pirms 
Cesvaines ir tikai  
maģistrālais 
optisko šķiedru 
kabeļu tīkls. Tālāk 
uz PP Dzelzava ir 
tikai platjoslas 
optisko šķiedru 
kabeļu tīkls. 

2.  Pamatojoties ar 
projekta lielumu un 
neskaidrībām, 
lūdzu, pagarināt 
iesniegšanas 
termiņu 4 darba 
dienas no atbildes 
saņemšanas. 

Pasūtītājs informē, 
ka ir pagarināts 
piedāvājumu 
iesniegšanas 
termiņš. Lūdzam 
skatīt nolikuma 
redakciju 
Elektroniskajā 
iepirkumu sistēmā 
un Pasūtītāja 
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mājas lapā 
Internetā. 

 
Saskaņā ar LVRTC iekšējo noteikumu “Specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās 

sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” iepirkumu organizēšanas noteikumi” 
6.6.punktu  komisija ir tiesīga izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā, nodrošinot grozījumu 
izziņošanu LVRTC tīmekļa vietnē www.lvrtc.lv sadaļā “Iepirkumi” ne vēlāk kā piecas darbdienas 
pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras rīkošanā 
pēc iespējas tiek piemēroti publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktie darbības 
principi, minētie normatīvie akti tiek piemēroti arī attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa pagarināšanas kārtību. Publisko iepirkumu likuma 35.panta ceturtā daļa nosaka, ka 
Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējot 
paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju. Ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 
vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, minimālais termiņš, 
par kuru pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda 
termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos. Tā kā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 8.februāris, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 
jāpagarina līdz 2022.gada 15.februārim.  

 
Iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 6 (sešām) balsīm “par” nolēma: 
1.1. Apstiprināt sagatavotās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un pagarināt piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 15.februārim; 
1.2. Apstiprināt   nolikuma konsolidēto versiju atbilstoši protokola pielikumam; 
1.3. Ievietot šī protokola izrakstu EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv un LVRTC 

mājas lapas sadaļā “Iepirkumi”; 
1.4. Ievietot nolikuma aktuālo versiju (ar pagarinātu piedāvājuma iesniegšanas termiņu) EIS 

e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv un LVRTC mājas lapas sadaļā “Iepirkumi”; 
1.5. Uzdot L.Kolnejai nodrošināt protokola 1.3. un 1.4.punktā norādītā lēmuma izpildi. 

 
Pielikumā: [..] 

 

Komisijas priekšsēdētājs    (paraksts)  U.Dreimanis 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece  (paraksts)  K.Circene 

Komisijas loceklis  (paraksts)  V.Ozoliņš 

Komisijas loceklis  (paraksts)  A.Komaško 

Komisijas loceklis  (paraksts)  G.Mikučāns 

Komisijas locekle, protokolētāja  (paraksts)  L.Kolneja  

 
PROTOKOLS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠO ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

IZRAKSTS PAREIZS 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
 
Rīgā, komisijas locekle Laura Kolneja 
 
Šis dokuments ir apliecināts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
Izraksta datums ir parakstītāja laika zīmoga datums 
 


