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28.01.2019. Nr. 2.5/2019/327 
Uz  Nr.  
  

Sarunu procedūras pretendentiem 
 

Par sarunu procedūru Nr. AST2018/116 "110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 

"Torņakalns - Centrālā" caurlaides spēju palielināšana" 

Nosūtām atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par sarunu procedūru Nr. 
AST2018/116 "110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 "Torņakalns - Centrālā" caurlaides 
spēju palielināšana". 

1. Sarunu procedūras nolikuma punkts nosaka 3.1.13.Pretendenta vai 
piesaistīto apakšuzņēmēju r īcībā jābūt šādam personālam, apakšpunkts (b) nosaka 
- vismaz 2 (divi) darbu vadītāji, kuri atbilst šādām prasībām – 1) otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība atbilstoši darbības jomai (piemēram, 
inženierzinātnēs vai būvniecībā) un 2) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110kV 
un/vai augstāka sprieguma elektropārvades objektu (skat. 2.piezīmi tabulas beigās) 
izbūves un vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu vadīšanā, ne mazāk kā 2 (divi) 
izpildīti objekti (skat. 2. piezīmi tabulas beigās). 

Saskaņā ar LEEA Specializētā sertifikācijas centra, kurš ir Latvijā akreditēta 
sertifikācijas institūcija, prasībām, lai iegūtu sertifikātu Elektroietaišu izbūves darbu 
vadīšana ar spriegumu virs 110kV, kas ir reglamentētā sfēra, ir nepieciešama 1.līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju 
programmā un 5 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā vai 2.līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju 
programmā un 3 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā.  

Sarunu procedūras nolikumā prasītā pieredze 5.gadi, saskaņā ar LEEA prasībām, 
atbilst 1.līmeņa profesionālai augstākai izglītībai, līdz ar to nav saprotams kāpēc tiek 
prasīta 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība? Tā pat saskaņā ar Būvniecības 
likumu, Patstāvīgās prakses tiesības ir personām, kuras ieguvušas pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību un saņēmusi būvprakses tiesības.  

Tā pat, uz doto brīdi, ir izsludināta Sarunu procedūra par "Apakšstacijas Nr.30 
Daugavpils 110kV sadalnes pārbūvi", kura pēc apjomu un izbūves sarežģītības ir 
līdzvērtīga iepriekš minētajam iepirkumam, un kurā saskaņā ar nolikumu ir 
nepieciešama augstākā izglītība nevis 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.  Līdz 
ar to uzskatam, kad Sarunu procedūras nolikuma 3.1.13.punkta (b) apakšpunktā 
minētā prasība pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ir nesamērīga. 

Atbilde: Norādām, ka noteiktās prasības kandidāta personālam nav saistītas ar 
sertifikācijas institūciju noteikto kārtību sertifikātu iegūšanai reglamentētajās 
profesijās, tāpat tās nav saistītas ar citos iepirkumos noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām. 
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Paziņojam, ka Sarunu procedūras nolikuma 3.1.13. punkta (b) apakšpunkts ir grozīts 
un tiek izteikts šādā redakcijā: 

"(b) vismaz 2 (divi) darbu vadītāji, kuri atbilst šādām prasībām: 
1) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši darbības jomai 

(piemēram, inženierzinātnēs vai būvniecībā); 
2) elektrodrošības grupa, kāda ir nepieciešama profesionālo un amata pienākumu 

veikšanai elektroietaisēs un atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 
08.10.2013. noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo 
energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas 
organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" 14., 17. un 20. punkta 
prasībām vai apliecinājums, ka uz profesionālo un amata pienākumu izpildes 
sākumu elektroietaisēs darbu vadītāji būs ieguvuši atbilstošu elektrodrošības 
grupu. Gadījumā, ja darbu vadītājam profesionālo un amata pienākumu 
veikšanai nav jāatrodas darbā esošās elektroietaisēs, elektrodrošības grupa nav 
nepieciešama; 

3) sertificēti izbūves darbu vadīšanā šī apakšpunkta 4. punktā minētajās jomās, 
viens darbu vadītājs var būt sertificēts vairākās šī apakšpunkta 4. punktā 
minētajās jomās; 

4) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110 kV un/vai augstāka sprieguma 
kabeļu elektropārvades objektu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) 
būvdarbu vadīšanā, vismaz 1 (viens) izpildīts objekts ar garumu ne mazāk par 
1 (vienu) kilometru. Vismaz 2 (diviem) darbu vadītājiem jābūt pieredzei 110 
kV un/vai augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades līniju izbūves darbu 
vadīšanā, vismaz 1 (vienam) darbu vadītājam jābūt pieredzei elektronisko 
sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšanā; 

5) darbu vadītāji var veikt arī projektu vadītāja pienākumus, ja atbilst gan (a), 
gan (b) apakšpunktos noteiktajām prasībām." 

2. Sarunu procedūras nolikuma punkta 3.1.13.Pretendenta vai piesaistīto 
apakšuzņēmēju r īcībā jābūt šādam personālam, apakšpunkts (b) nosaka - vismaz 2 
(divi) darbu vadītāji, kuri atbilst šādām prasībām – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir 
pieredze 110kV un/vai augstāka sprieguma elektropārvades objektu (skat. 2.piezīmi 
tabulas beigās) izbūves un vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu vadīšanā, ne 
mazāk kā 2 (divi) izpildīti objekti (skat. 2. piezīmi tabulas beigās) - 110kV un/vai 
augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades līniju izbūves darbu vadīšanā un 
elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšana. 

2.piezīme skan sekojoši "Pasūtītājs par energoapgādes objektu uzskata 110kV vai 
augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades līniju ar garumu ne mazāk par 2 
(diviem) kilometriem izbūvi"  . Vai darbu vadītājam, kuram ir sertifikāts elektronisko 
sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšanā ir nepieciešama pieredze kas norādīta 
otrajā piezīmē, kura nav saistīta ar telekomunikāciju tīklu izbūvi? 

Atbilde: Sarunu procedūras nolikuma 3.1.13. punkta (b) apakšpunkts ir 
grozīts, noteiktās prasības darbu vadītājiem lūdzam skatīt atbildē uz 1. jautājumu. 
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3. Sarunu procedūras nolikuma 8. punkts nosaka ka Tehniskās specifikācijas, 
Cenu saraksts un Būvprojekts tiks nosūtīts Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti 
par atbilstošiem atlases prasībām, un piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiks noteikts 
ne mazāks kā 21 (divdesmit viena) diena no uzaicinājuma nosūtīšanas. 

Ņemot vērā faktu, ka Sarunu procedūras 3.1.12. punkts nosaka, ka jāiesniedz 
informācija par Līgumā iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, t.sk., materiālu piegādātāji, 
lūdzam atsūtīt 110kV kabeļa specifikāciju, lai varētu izvēlēties atbilstošu kabeļa 
piegādātāju. 

Atbilde: 110 kV kabeļa Tehniskā specifikācija ir pievienota vēstules 
pielikumā. 

4. Tehniskā uzdevuma 4.2.2.10.4.punkta apakšpunktā b) ir teikts kad 
Daugavas upes un Mazās Daugavas upes šķērsojumā esošo kabeļa caurule ir 
jādemontē, pārējos trases posmos cauruli nedemontēt. [nosaukums] veic pārrunas ar 
uzņēmumiem, kuriem ir liela pieredze gan horizontālās urbšanas darbos, gan esošo 
eļļas kabeļu un cauruļu demontāžā Eiropā un ārpus tās. Iepazīstoties ar Tehniskā 
uzdevuma noteikumiem, par caurules demontāžu, šie uzņēmumi uzskata, kad nav 
iespējams pilnīgi droši pilnībā veikt eļļas atsūknēšanu un iztīrīšanu no caurules, lai to 
pēc tam demontētu, neradot riskus apkārtējai videi. Lūdzam izskatīt iespēju pēc eļļas 
atsūknēšanas un vecā kabeļa demontāžas, nedemontēt veco cauruli posmā Daugavas 
upes un Mazās Daugavas upes šķērsojumā. 

Atbilde: AS "Augstspriegumu tīkls" pieņēma lēmumu nedemontēt veco 
cauruli posmā Daugavas upes un Mazās Daugavas upes šķērsojumā "110kV kabeļu 
līnijas LNr.210 "Torņakalns – Centrālā" caurlaides spēju palielināšana" projekta 
ietvaros. Atbilstoši precizēts Cenu saraksts tiks nosūtīts kvalificētajiem kandidātiem 
kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. 

 
Paziņojam, ka sarunu procedūras Nr. AST2018/116 "110 kV kabeļu līnijas 

LNr. 210 "Torņakalns - Centrālā" caurlaides spēju palielināšana" kandidātu 
pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2019. gada 26. februārim plkst. 
14.00. 

Kandidātu pieteikumi tiks atvērti 2019. gada 26. februārī plkst. 14.05 (pēc 
Latvijas laika) AS "Augstsprieguma tīkls", Dārzciema ielā 86, Rīgā, Latvijā, 107. 
telpā, ieinteresēto personu klātbūtnē. 

Lūdzam apstiprināt šīs vēstules saņemšanu. 

Pielikumā: 

1. 110 kV kabeļu tehniskā specifikācija (MS Word datne) – 7 lpp. 

 

Valdes loceklis Mārcis Kauliņš 
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Velbergs 67725234 


