
                           
 
                                   SIA ''Elektrons & K'' saistīto iekārtu pamatpiedāvājums. 
 
                 Pakalpojuma ''Kabeļu izvietošana kabeļu kanalizācijā'' apraksts . 
 
 1.SIA Elektrons & K kabeļu kanalizāciju   Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu 
   nodrošinašanai ir iespējams izmantot tikai, ja kabeļu ievietošanai izmanto ievilkšanas tehnoloģiju. 
 2.Pamatpiedāvājumā iekļautie pakalpojumi Saistīto iekārtu pakalpojumu nodrošināšanai tiek 
    piedāvāti atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr. 1/12 no 14.07.2016. 
 3.  Komersants kurš vēlas izmantot  saistīto iekārtu pakalpojumus var iepazīties ar SIA ''Elektrons    
   & K''  tehniskajiem standartiem, kuri jāievēro, veicot darbus SIA '' Elektrons & K '' infrastruktūrā,   
   Komersantam tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar SIA ''Elektrons & K''  tehniskajiem standartiem arī 
   pirms līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noslēgšanas. 
4.   Pakalpojuma  „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā”  ietvaros SIA ''Elektrons &K'' par maksu nodod 
Komersantam kurš ir noslēdzis līgumu par kabeļu kanalizācijas izmantošanu lietošanā, vietu SIA Elektrons 
& K piederošās kabeļu kanalizācijas posmā no izvēlētā punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B var būt 
noteikta kabeļu kanalizācijas posma aka vai kabeļu savienojumu mufta , vai kabeļu kanalizācijas ievads ēkā , 
skapī, vai kabeļu kanalizācijas nobeiguma punkts , Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un 
ekspluatācijai. 
 Pakalpojuma ietvaros netiek veikta nekāda SIA Elektrons & K piederošas  kabeļu kanalizācijas    pārbūve 
vai jaunu kanālu un aku izbūve. 
 5.  Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu 
ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt,  ja ar Komersantu ir 
noslēgts līgums par Saistīto iekārtu izmantošanas  pakalpojumiem. 
  6.Saņemtā pieteikuma ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, 
pieprasītās  trases tehniskā izpēte datu salīdzināšana ar SIA Elektrons & K  tīkla informācijas datu bāzēm, 
pieprasītās trases kanalizācijas ietilpības  noteikšana, pieprasītās trases posmu caurejamības  pārbaude, 
pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar SIA Elektrons & K tīklu perspektīvās attīstības plānu informāciju, 
teorētiski novērtē komersanta kabeļa ievilkšanas iespēju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana un 
praktiskās tehniskās izpētes tāmes sastādīšana. 
7.Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā neparedz Komersanta kabeļa ierīkošanu ārpus 
kabeļu kanalizācijas. Ja tādi darbi tiek veikti, tad par tiem tiek aprēķināta atsevišķa maksa. 
8.Ja Komersants pasūta SIA ''Elektrons & K'' kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants: 
 8 .1Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus, nepieciešamo cilpu vai   
   rezervju garumus kabeļu kanalizācijas akās; 
  8.2 nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un  citus materiālus, ja vien 
Komersants ar SIA ''Elektrons & K'' nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina Komersants tiek 
iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā; 
    8.3 Pieteikumā norāda vai kabeļa ierīkošanas projektam nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas 
jānodrošina  SIA ''Elektrons & K'' vai arī tos nodrošinās pats Komersants. Saskaņojumi un atļaujas 
jānodrošina līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai no ēku īpašnieka / apsaimniekotāja, adresēs, kur 
tiks veikta kabeļa ierīkošana 
    8.4Pieteikumā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un nepieciešamo 
materiālu nogādāšanu un nodošanu SIA ''Elektrons & K'' pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas darbu 
uzsākšanas, ja vien SIA ''Elektrons & K'' un Komersants nav vienojušies savādāk. 
Par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā Komersants maksā priekšapmaksu 100% 
apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja tādi ir 
radušies. 
Ja Komersants ir piekritis kabeļu kanalizācijas bojājuma novēršanas vai pārblīvējuma novēršanas darbu 
apmaksai, tad SIA ''Elektrons & K'' un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas 
termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja  SIA ''Elektrons & K'''  un 
Komersants nevienojas par darbu apmaksu, tad Pakalpojums tiek atteikts.    Komersanta kabeļa ierīkošanas 
darbus un/vai auklas ievilkšanas darbus SIA ''Elektrons & K'' atsāk pēc kabeļu kanalizācijas kanālu remonta, 
vai pārblīvējuma novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu. 
 



Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus piesaka plānotos darbus 
kabeļu kanalizācijā un SIA ''Elektrons & K'' darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa ekspluatācijas darbu veikšanai 
SIA Elektrons & K nodrošina darbu uzraudzību. 
Komersants savu kabeli var izņemt no SIA ''Elektrons & K''  kabeļu kanalizācijas, piesakot kabeļa 
demontāžas darbus un SIA ''Elektrons & K'' darbu uzraudzību. Par kabeļa izņemšanas faktu tiek sastādīts 
pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai. 
 SIA ''Elektrons & K'' neatbild par kabeļu kanalizācijas trasē ierīkoto Komersanta elektronisko sakaru kabeļa 
ekspluatāciju un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums. 
Pieslēdzot iekārtas kabeļiem SIA Elektrons & K kabeļu kanalizācijā, Komersantam jāievēro Latvijas 
nacionālie standarti: 
Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes saskaņā ar Līguma 
noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un 
veiktajiem darbiem un sniegtajiem SIA ''Elektrons & K'' un trešo personu pakalpojumiem. 
Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no Pakalpojuma saņemšanas iespējams 
pēc kabeļa demontēšanas . 
Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu saskaņā ar šajā Pamatpiedāvājumā un Līgumā noteiktajiem 
tarifiem, aprēķina sākot no datuma, kas noteikts saskaņā ar līgumu, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek 
pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
SIA ''Elektrons & K'' neatbild par Objektā ierīkotā Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un 
tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums. 
Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko sakaru tīkla 
ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti 
Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti,   
 
4 Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi 
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma noslēgšanas pieprasījumu Komersants 
nosūta Pamatpiedāvājuma pielikumā norādītajai SIA ''Elektrons & K'' kontaktpersonai . Saistītu 
iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgums starp SIA ''Elektrons & K'' un Komersantu tiek 
noslēgts rakstiski saskaņā ar šī Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr. 3 pievienoto Līguma paraugu. 
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgumu Grozījumu pieprasījumi Komersantam 
jānosūtā Līgumā norādītajai kontaktpersonai 
Komersants un SIA ''Elektrons & K'' samērīgā termiņā ved sarunas par Līguma noslēgšanu un 
grozīšanu, ievērojot komercdarbībā pieņemto līgumu noslēgšanas praksi un LR normatīvos aktus. 
6 Pakalpojumu pasūtīšana 
Lai novērtētu saistītu iekārto kopīgas izmantošanas pakalpojumu sniegšanas iespējas konkrētā 
Komersanta pieprasītajā kabeļu kanalizācijas trasē  ir jāveic TTI (Teoretiskā tehniskā izpēte ). 
Iesniedzot TTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TTI veikšanas rēķinu neatkarīgi no tā, 
vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs; 
TTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases 
attālums un galapunkti, norādot kabeļa trases elementa numuru, ģeogrāfiskās koordinātes un 
tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos; 
TTI slēdzienā norāda izpētes rezultātu, kas var būt kā pozitīvs, tā arī negatīvs. Pozitīva 
slēdziena gadījumā SIA ''Elektrons & K'' norāda maksu par PTI un, ja TTI ir konstatēts, ka būs 
papildus izmaksas, tad arī papildus veicamo darbu aptuvenās izmaksas. 
SIA ''Elektrons & K'' ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI pieteikuma izpildi, par atteikumu 
un tā pamatojumu  pakalpojuma pieteikumā informējot Komersantu, ja TTI pieteikuma sākotnējās 
apstrādes laikā noskaidrots, ka: 
Pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav norādījis un 
vai pēc SIA ''Elektrons & K''  pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu 
informāciju, kas minēta pieteikumā; 
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līgumā noteiktajam; 
Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā ietvaros noslēgta 
Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā TTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes          
nodrošinājumu. 
SIA ''Elektrons & K'' sniedz negatīvu TTI slēdzienu, ja: 



Ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā saistītu 
iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumam noteiktajām tehniskajām prasībām; 
TTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā objektā SIA ''Elektrons & K'' nevar sniegt 
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sakarā ar pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 
infrastruktūras neesamību vai infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma sniegšanu; 
Vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama SIA ''Elektrons & K'' elektroniskā sakaru 
tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā kopš TTI iesniegšanas; 
Vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita Komersanta pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga pieteikumu 
izpilde 
Nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma 
sniegšanas nosacījumiem. 
Iesniedzot PTI pieteikumu, Komersants apņemas apmaksāt PTI pirms darbu uzsākšanas 
un tai nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus pēc PTI pabeigšanas, neatkarīgi no tā, vai izpētes 
rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs; 
6.9.4. PTI pieteikumā Komersants izvēlas un norāda vai: 
1) kabeļa ierīkošanu pasūtīs SIA ''Elektrons & K'', ja tiks saņemta pozitīva PTI atbilde; 
2) PTI veicama kopā ar kabeļa ierīkošanu; 
6.10. Komersants izdarot izvēli 1) vai 2) piekrīt, ka kabeļa ierīkošanu veiks  SIA ''Elektrons & K'' par kabeļa 
ierīkošanas maksu, kas norādīta Pielikumā Nr. 2, un apstiprina, ka apmaksās neparedzētu un papildu darbu 
izmaksas, ja tādas būs radušās darbu veikšanas laikā. 
6.12. PTI izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās informācijas 
precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko vai kādu citu no SIA 
''Elektrons & K'' neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir apgrūtināta vai neiespējama, un kurā tiek saņemti 
nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām. Klimatisko apstākļu ietekmes piemēri: Latvijas 
klimatiskajos apstākļos pavasara atkušņu un rudens lietavu laikā augsta gruntsūdens līmeņa ietekmē daudzās 
vietās nevarēs ilgstoši veikt darbus kabeļu kanalizācijas akās, jo ūdens atsūknēšana būs neefektīva; 
Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0º C, tad praktiski netiek veikti darbi kabeļu 
kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ. 
6.13. SIA ''Elektrons & K'' ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un 
tā pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja PTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā 
noskaidrots, ka: 
6.13.3. Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā 
ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā PTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta 
saistību izpildes nodrošinājumu. 
6.14.  SIA ''Elektrons & K'' sniedz Komersantam pozitīvu PTI slēdzienu, ja pastāv praktiskās tehniskās 
iespējas saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā, vai negatīvu 
slēdzienu, ja nepastāv praktiskas tehniskās iespējas saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma 
sniegšanā konkrētajā Objektā. 
6.15. SIA ''Elektrons & K'' sniedz negatīvu PTI slēdzienu, ja: 
6.15.1. ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā 
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām; 
6.15.2. PTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā SIA ''Elektrons & K'' nevar 
sniegt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sakarā ar saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai sakarā ar to, ka infrastruktūra tehniski 
nespēj nodrošināt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanu; 
6.15.3. ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama  SIA ''Elektrons & K'' elektroniskā 
sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm; 
6.15.6. nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma 
sniegšanas nosacījumiem; SIA ''Elektrons & K''  nevienojas ar Komersantu par kabeļu kanalizācijas posma 
bojājuma novēršanas vai pārblīvējuma novēršanas izmaksu segšanu (ja PTI veikšanas laikā ir konstatēts, ka 
kabeļu kanalizācijas trasē kāds no posmiem ir bojāts vai ir jānovērš posma pārblīvējums). 
6.17. Ja PTI tiek veikta atsevišķi no kabeļa ierīkošanas, tad pozitīvs SIA ''Elektrons & K'' slēdziens par 
praktisko tehnisko izpēti atsevišķi no kabeļa ierīkošanas ir  SIA ''Elektrons & K''piedāvājums saistītu iekārtu 
kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar PTI 
slēdzienā norādītajiem parametriem,kas ir spēkā un ir saistoši SIA Elektrons & K  30 (trīsdesmit) kalendāra 



dienas no PTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam, un Komersantam IT rīkā šajā termiņā jāiesniedz              
SIA ''Elektrons & K''  saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar 
Līguma noteikumiem. 
6.18. Komersants Nomas pieteikumā norāda to pašu informāciju, kas tika norādīta PTI pieteikumā, ja SIA 
''Elektrons & K'' sniegtajā PTI atbildē nav norādīts, ka tika veiktas kabeļu kanalizācijas trasesizmaiņas un 
norāda vēlamo nomas uzsākšanas datumu. 
6.20. Nomas pieteikums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas  līdz brīdim, kad Komersants demontē savu kabeli 
par ko ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts. 
 

7 Bojājumu pieteikšana un novēršana . 
7.1. Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no SIA ''Elektrons & K'' neatkarīgi apstākļi. 
7.2. Komersants piesaka saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumus 
noformējot pieteikumu Līgumā noteiktajā kārtībā, Komersanta pieteikumi citos veidos netiek 
pieņemti: 
7.2.1. zvanot uz tālruņa numuru 63433049. vai sūtot informāciju uz e-pastu elektrons@elektrons-k.lv. 
Komersants e-pastus sūta uz Līgumā minēto e-pastu vai piesaka uz Līgumā minēto tālruņa numuru. 
Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma  adresi un konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu. 
7.3. Par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms 
iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad kabeļu kanalizācijas posma  bojājuma dēļ 
tiek bojāts Komersanta kabelis un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā 
klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli. 
7.4. Par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms 
iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kad Kanalizācijas posma  bojājuma dēļ 
Komersants nevar veikt kabeļa ekspluatācijas darbus un nav pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana 
tā klientiem, izmantojot konkrēto kabeli. 
7.5. Pieteikumus saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un 
bez sakaru pārtraukuma SIA ''Elektrons & K'' apstrādā 1 stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, 24 
stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. 
7.6.1.SIA ''Elektrons & K''  novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu  72 (septiņdesmit 
divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā; 
7.6.2. SIA ''Elektrons & K'' novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) 
darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža; 
7.7. Ja  SIA ''Elektrons & K'' šī Pamatpiedāvājuma punktā 7.6.1. noteiktajā kontrollaikā nenovērš saistītu 
iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, tad SIA ''Elektrons & K'' , 
pamatojoties uz Komersanta iesniegtu rakstisku pieteikumu, maksā Komersantam kavējuma līgumsodu 
saskaņā ar   Līguma nosacījumiem, kā arī veic saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma mēneša 
lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa 
pārsnieguma periodam, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos, kad pārrēķins netiek veikts.  SIA ''Elektrons & 
K'' nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. 
Komersantam ir tiesības iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no 
bojājuma novēršanas dienas. 
7.8. Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, SIA ''Elektrons & K'' iespēju robežās piedāvā 
pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju. 
7.9. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo personu saskaņojumu 
saņemšanas, vai citu no SIA ''Elektrons & K'' neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai 
neiespējama. 
7.11. Ja saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Objekta bojājumu radījis Komersants, trešā puse, 
nepārvarama vara vai nolietojums, tad SIA ''Elektrons & K'' ir tiesības saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma bojājuma gadījumā neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma novēršanas 
izmaksas pārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešu ieņēmumus nosaistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma sniegšanas konkrētajā Objektā. Šādā gadījumā SIA Elektrons & K , ja iespējams, pēc 
Komersanta pieprasījumiem nodrošina kabeļu kanalizācijas nomu citā alternatīvā maršrutā, veicot TTI, PTI 
un noslēdzot attiecīgu Nomas pieteikumu. TTI, 
PTI un kabeļa ierīkošanas maksas netiek piemērotas, izņemot gadījumu, kad bojājums radiesKomersanta vai 
tā apakšuzņēmēja vainas dēļ. 
7.12. Komersants ir atbildīgs par SIA ''Elektrons & K'' Objektam un tajā izvietotajam SIA ''Elektrons & K''  
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 saistītus tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no 
attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies  SIA ''Elektrons & K'' vai tā 
nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā. 
 

8 .Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas 
8.1. 
SIA ''Elektrons & K'' ir atbildīgs par tā vainojamas rīcības dēļ Objektā instalētajam Komersanta īpašumam 
nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus. 
8.2. Komersants ir atbildīgs par SIA ''Elektrons & K'' Objektam un tajā izvietotajam  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 tiešos zaudējumus nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie 
bojājumiradušies SIA ''Elektrons & K'' vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus 
Objektā. 
8.3. Ja bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ, Komersants laika posmā, kad tiek 
veikta nodarīto bojājumu novēršana, netiek atbrīvots no pienākuma maksāt lietošanas maksu par 
Pakalpojumu. 
8.4. Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā SIA ''Elektrons & K'' līgumsodu 300 
EUR apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību. 

 
9 Piekļuves nosacījumi SIA ''Elektrons K'' kabeļu kanalizācijai   
9.1. Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai, ieskaitot kabeļu ierīkošanu un 
demontāžu, Komersants piesaka vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot 
pieteikumu uz e-pastu elektrons@elektrons-k.lv Pieteikumā Komersants norāda sekojošu 
informāciju:• 
.  Komersanta nosaukums; 
• Pakalpojuma numurs; 
• Trases posms un infrastruktūras elements, kuram nepieciešams piekļūt; 
• Datums un precīzs laiks, kad nepieciešams uzsākt darbus; 
• Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt; 
• Veicamo darbu apraksts; 
• Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, arī apakšuzņēmēja 
  nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods; 
• Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs; 
• E-pasts komunikācijai; 
• Apliecinājumu: 
o par darba veicēju atbilstību  noteiktajām prasībām; 
o par regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā visā darbu veikšanas laikā. 
• Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda SIA ''Elektrons & K'' tīkla elementa darbībai. Ja var 
radīt,jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums. 
9.2. SIA ''Elektrons & K'' izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. 
Atļauju plānotu darbu veikšanai  SIA ''Elektrons & K'' nosūta  uz Komersanta e-pasta adresi no kuras ir 
saņemts pieteikums. 
9.3. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. 
9.4. Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot uz 
tālruni 63433049 vai sūtot e-pastu elektrons@elektrons-k.lv. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi 
darbiavārijas 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: 
 
• Komersanta nosaukums; 
• Pakalpojuma numurs; 
• Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt; 
• Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus; 
• Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt; 



• Veicamo darbu apraksts; 
• Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, arī 
apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods; 
• Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs; 
• E-pasts komunikācijai; 
• Apliecinājumu: 
o par atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām; 
o ka darbus veiks pats Komersants un tā piesaistīts apakšuzņēmējs; 
o par regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā visā darbu veikšanas laikā. 
• Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda SIA ''Elektrons & K''tīkla elementa darbībai, ja var radīt, 
jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums; 
9.5.  SIA ''Elektrons & K''izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. 
Atļauju neplānotu darbu veikšanai SIA ''Elektrons & K'' nosūta no e-pasta adreses elektrons@elektrons-k.lv 
uz Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 
9.6. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. 
9.7. SIA ''Elektrons & K'' dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei infrastruktūras objektos Komersantam 
un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tie visā darbu veikšanas / piekļuves laikā nodrošinaatbilstību 
visām šādām prasībām: 
• Būvkomersants 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; 
• Būvkomersants apliecina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu veikšanas laiku; 
• Būvkomersantam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz 2 gadu tīklu ierīkošanas 
darbu veikšanas pieredze SIA ''Elektrons & K'' vai līdzvērtīga apjoma sakaru tīklā, un par minētajiemdarbiem 
pasūtītājs nav iesniedzis sūdzības, kā arī tam ir pieejami šo darbu izpildei nepieciešamie resursi un materiālās 
iespējas, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot informāciju par atbilstību uzskaitītajiem nosacījumiem; 
• Būvkomersants veicot darbus ņem vērā SIA ''Elektrons & K'' uzraugošās personas ( SIA ''Elektrons & 
K''būvuzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp SIA ''Elektrons & K'', 
Komersantu un/vai Būvkomersantu, norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos 
dokumentus; 
• Būvkomersants pirms darbu uzsākšanas SIA ''Elektrons & K'' būvuzraugam uzrāda instalācijas ierīces, 
piederumus un materiālus (piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo gāžu pārbaudei, 
kabeļu ievilkšanas un ūdens sūknēšanas komplektu, kabeļu vilkšanas ierīces u.c.) kvalitatīvai un drošai 
kabeļu instalācijai kanalizācijā; 
• Būvkomersants apliecina atbilstību šajā pielikumā noteiktajām prasībām pirms darbu veikšanas katrā 
atsevišķā SIA ''Elektrons & K''  objektā, saskaņā ar katru Nomas pieteikumu, kas parakstīts starp  SIA 
''Elektrons & K''un Komersantu. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē atļauju veikt darbus citā 
objektā. 
9.8. SIA ''Elektrons & K'' ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā 
skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas. 
9.9. Pamatpiedāvājuma 9.3.p. prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās sagatavošanās darbu 
tehniskajai izpētei veikšanu, kas nav saist īti ar iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens sūknēšana, sniega 
tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic SIA Elektrons & K pavadošās 
personas uzraudzībā. 
9.10. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds no šajā pielikumā 
uzskaitītajiem darbu veikšanas Tet infrastruktūras objektos nosacījumiem, Būvkomersantam piekļuve SIA 
''Elektrons & K'' infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes nodrošinājuma 
saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, jebkurā darbu izpildes stadijā. 
 
Pielikumi. 
 

1. Pielik  Kontakt personas. 
 
            SIA Elektrons & K tehniskais direktors      elektrons@elektrons-k.lv     634027044 
            SIA Elektrons & K  EST Tehniskais speciālists  olegs@elektrons-k.lv     29184513 
            SIA Elektrons & K  EST Tehniskais palīdzības dienests  suport@elektrons-k.lv  63433049 
 



  2. Pielikums. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem. 
 
II. Maksa par 
praktiskās tehniskās 
izpētes 
sagatavošanas 
darbiem Nr. p.k. 

Pakalpojuma veids Aku skaits (gab.) Tarifs bez PVN 
(EUR) 

1 Kabeļu kanalizācijas 
aku tīrīšana, par aku 

1 150 

     
2 Ūdens atsūknēšana no 

kabeļu kanalizācijas 
akām, par aku 

1 60 

    
    
    
 
 
II. Maksa par 
praktisko tehnisko 
izpēti, ja to veic 
atsevišķi no kabeļa 
ierīkošanas darbiem 
Nr. p.k. 

Pakalpojuma veids Trases garums (m) Tarifs bez PVN 
(EUR) 

    
1. Trases praktiskā 

tehniskā izpēte, par 
pasūtījumu 

0 līdz 100 366 

2. Trases praktiskā 
tehniskā izpēte 
attālumam virs 100 m, 
par metru (garums 
tiek noapaļots līdz 
nākamajiem pilniem 
100m) 

virs 100 0,5 

3. Kabeļu kanalizācijas 
akas,izpilddokumentā
cijas sagatavošana ar 
fotofiksāciju trasei ar 
garumu, par katru 
kabeļu kanalizācijas 
aku,  (100 m tiek 
skaitīti no Komersanta 
norādītās adreses 
 

virs 100 24,6 

   
 
IV. Maksa par 
praktisko tehnisko 
izpēti, ja to veic kopā 
ar kabeļa 
ierīkošanas darbiem 
Nr. p.k. 

Pakalpojuma veids Trases garums (m) Tarifs bez PVN 
(EUR) 

    
1. Trases praktiskā 

tehniskā izpēte, par 
0 līdz 100 366 



pasūtījumu 
2. Trases praktiskā 

tehniskā izpēte 
attālumam virs 100 m, 
par metru (garums 
tiek noapaļots līdz 
nākamajiem pilniem 
100m) 

virs 100 0,5 

3. Kabeļu kanalizācijas 
akas,izpilddokumentā
cijas sagatavošana ar  
fotofiksāciju trasei ar 
garumu, par katru 
kabeļu kanalizācijas 
aku,  (100 m tiek 
skaitīti no Komersanta 
norādītās adreses A) 

virs 100 24,6 

   
 
V. Kopējā maksa par 
kabeļu kanalizācijas 
pārblīvējuma 
novēršanu Nr. p.k. 

Pakalpojuma elements Trases garums (m) Tarifs bez PVN 
(EUR) 

    
1. Kabeļu kanalizācijas 

pārblīvējuma 
novēršana, par 
pasūtījumu 

0 līdz 100 Līgumcena* 

2. Kabeļu kanalizācijas 
pārblīvējuma 
novēršana, par 
pasūtījumu 

n1 x 1, kur n>1 Līgumcena* 

 
VI. Kopējā maksa 
par bloķēto kabeļu 
kanalizācijas kanālu 
remontu Nr. p.k. 

Pakalpojuma elements Bojājumu skaits Tarifs bez PVN 
(EUR) 

    
1. Viena kabeļu 

kanalizācijas kanāla 
remonts, atjaunojot 
segumu 

1 Līgumcena* 

    
 
VII. Ikmēneša 
nomas maksa Nr. p.k. 

Pakalpojums Trases garums (m) Tarifs bez PVN 
(EUR) 

    
1. Vietas noma kabeļa 

izvietošanai trasē, 
mēnesī 

0 līdz 100 35 

2. Vietas noma kabeļa 
izvietošanai trasē virs 
100 m*, mēnesī 

n1 x 100, kur n>1 4 

Papildus SIA Elektrons & K  noteiktajiem tarifiem Komersants 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, tajā skaitā 
par atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai pašvaldību iestādēs. 



Darbības, kuras PTI ietvaros var veikt Komersants: 
• ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām; 

• kabeļu kanalizācijas akas vāka atbloķēšana, ja to bloķējis sniegs, auto, būve vai citi objekti. 
 
Ja PTI ietvaros Komersants vēlas veikt kādu no minētajām darbībām, tad Komersantam tas jānorāda PTI 
pieteikumā. 
Informācija par maksājumiem, maksas atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai pašvaldību iestādēs: 
nav nepieciešamas atļaujas vai saskaņojumi valsts vai pašvaldību iestādēs un līdz ar to nav arī nekādu 
maksājumu valsts vai pašvaldību iestādēm, lai Komersants saņemtu pieprasīto vairumtirdzniecības 
pakalpojumu – saņemtu lietošanā vietu SIA Elektrons & K  piederošā kabeļu kanalizācijā . Citos gadījumos 
atļaujas vai saskaņojumi valsts vai pašvaldību iestādēs ir nepieciešami saskaņā ar tiesību aktos noteikto. 
 
 
 

Pielikums Nr.3 - 
Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem paraugforma 
 
 
 
           LĪGUMS PAR SAISTĪTU IEKĀRTU KOPĪGAS IZMANTOŠANAS 
           PAKALPOJUMIEM Nr. ____________ 
Liepājā, 201_.gada ___._____________ 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIA Elektrons & K'',  vienotās reģistrācijas Nr.42103016120, 
juridiskā adrese Andreja Pumpura iela 7, Liepāja, LV-3401, turpmāk – „SIA Elektrons & K'', tās Valdes 
locekļa Valerija Kovala  personā, kurš rīkojas uz statūtu   pamata no vienas puses, 
un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „_______________”,  reģistrācijas Nr.______________, juridiskā 
adrese ____________, ___________________, turpmāk – Komersants, tās __________________________ 
personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata no otras puses, 
abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā Puses, noslēdz šādu Līgumu: 
 
1. Līguma priekšmets 
1.1. „SIA Elektrons & K'' par samaksu sniedz un Komersants lieto „SIA Elektrons & K'' publiskā 
elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras  saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus, kas aprakstīti 
Līgumā , pamatojoties uz šo Līgumu un abpusēji parakstītu Nomas pieteikumu par katra konkrētā 
Pakalpojuma  objektā - „SIA Elektrons & K'' kabeļu kanalizācijas posmā , saņemšanu. 
1.2. Saskaņā ar Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām, kas apstiprināti ar SPRK padomes , lēmumu 
1/12 no 14.07.2016 atbilstoši publiskā elektronisko sakaru tīkla  struktūrai, „SIA Elektrons & K'' nodrošina 
saistītu iekārtu kopīgu izmantošanu, sniedzot šādus pakalpojumus: 
1.2.1. Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā;                                                                                      
Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām, kas 
apstiprināti ar SPRK padomes lēmumu 1/12 no 14.07.2016 , citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
1.4. Komersants lieto Pakalpojumus Noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām, kas apstiprināti ar SPRK 
padomes 14.07.2016. lēmumu Nr.1/12, noteiktajiem mērķiem– nākamās paaudzes piekļuves elektronisko 
sakaru tīklu ierīkošanai,. 
  
2. Pakalpojumu pasūtīšana   
2.1. Komersants pasūta saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojumus iesniedzot Pasūījuma 
pieteikumu SIA Elektrons & K abonentu daļā vai elektroniski E Mails   elektrons@elektrons-k.lv  . Saņemtie 
Pasūtījumi tiek apstrādāti rindas kārtībā pēc to saņemšanas. 
2.2. Lai novērtētu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojuma sniegšanas iespējas konkrētā 
Komersanta pieprasītajā Objektā, SIA Elektrons & K ir jāveic Teorētiskās tehniskā izpēte (turpmāk – TTI). 
2.3. Komersants  iesniedz SIA Elektrons & K TTI pasūtījuma formu: 
2.3.1. Iesniedzot TTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TTI veikšanas rēķinu neatkarīgi no tā, vai 
izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs; 
2.3.2. TTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases attālums un 



galapunkti, norādot kabeļu trases elementa numuru, ģeogrāfiskās koordinātes un tehniskos risinājumus, kuru 
plāno izmantot trases galapunktos; 
2.3.3.SIA Elektrons & K  izskata TTI pasūtījumu un, informē Komersantu par izpētes rezultātu. Atkarībā no 
trases garuma Objektā, tiek norādīti izpildes termiņi . 
TTI slēdziens var būt kā pozitīvs, tā arī negatīvs. Pozitīva slēdziena gadījumā  SIA Elektrons & K sniedz 
informāciju par praktiskās tehniskās izpētes (turpmāk – PTI) plānotajām izmaksām. Norādītajās plānotajās 
PTI izmaksās netiek iekļautas izmaksas par PTI sagatavošanas darbiem, par kuriem maksa tiek aprēķināta 
atbilstoši faktiskajam darbību apmēram un izmaksām, un Komersants veic to apmaksu pēcapmaksas veidā; 
2.3.4. SIA Elektrons & K  ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā 
pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja TTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā noskaidrots, 
ka: 
- pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un Komersants tajā nav norādījis, vai pēc SIA 
Elektrons & K  pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, par trasi kas 
minēta pieteikumā; 
- Pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līguma noteikumiem; 
- Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas paredzētas Līguma vai  tā ietvaros noslēgta, Nomas 
pieteikuma. Šajā gadījumā TTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu. 
2.3.5. SIA Elektrons & K  sniedz negatīvu TTI slēdzienu, ja: 
- ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā 
Pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām; 
- TTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā SIA Elektrons & K  nevar sniegt 
Pakalpojumu sakarā ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai infrastruktūra 
tehniski nespēj nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu; 
- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama  SIA Elektrons & K elektroniskā sakaru 
tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā no TTI iesniegšanas; 
- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta cita pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita 
komersanta pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga pieteikumu izpilde;     
-pastāv citi juridiska rakstura šķēršļi Pakalpojuma sniegšanai vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā vai šajā 
pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem. 
3. Ja Komersanta pieprasītā kanalizācijas trase  ir kanalizācija ar kabeļa ievilkšanas tehnoloģiju   tad pēc 
pozitīvas TTI sanemšanas nepieciešams iesniegt SIA Elektrons & K  PTI pasūtījumu. 
 SIA Elektrons & K  pozitīva TTI slēdziena spēkā esamības termiņš, kurā Komersants var iesniegt PTI 
pieteikumu saskaņā ar TTI slēdzienā noteiktajiem parametriem, ir spēkā un ir saistošs 30 (trīsdesmit) 
kalendāra dienas no TTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam. 
 SIA Elektrons & K neveic PTI, ja Komersants iesniedzis PTI pasūtījumu pēc TTI slēdziena spēkā esamības 
termiņa. 
Ja PTI ietvaros Komersants vēlas veikt kādu no sekojošām darbībām: 
- ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akas; 

- kabeļu kanalizācijas akas vāka atbloķēšana, ja to bloķējis sniegs, auto, būve vai citi objekti, 
tad Komersantam tas jānorāda PTI pieteikumā. 
3.1. Iesniedzot PTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt PTI pirms darbu uzsākšanas un tai 
nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus pēc PTI pabeigšanas neatkarīgi no tā, kāds ir izpētes rezultāts  
pozitīvs vai negatīvs; 
3.2. PTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma, jānorāda trases garums un 
galapunkti, ģeogrāfiskās koordinātes un tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos; 
3.3. ja Komersants vēlas, lai PTI veikšanai un apmaksai tiktu summētas vairāku kabeļu kanalizācijas trases, 
kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka (summētais garums tiek noapaļots līdz 
nākamajiem pilniem 100m un nedrīkst pārsniegt 1000m),  pieteikumā jāatzīmē “Saistītas, summējamas 
trases”. Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena PTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma 
shēma un piezīmēs jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to sākuma un beigu  
galapunktiem un katras summētās trases kopējo garumu; 
3.4. PTI pieteikumā Komersants izvēlas un norāda vai: 
1) kabeļa ierīkošanu veiks SIA Elektrons & K, ja tiks saņemta pozitīva PTI atbilde; 
2) PTI veicama kopā ar kabeļa ierīkošanu; 
Komersants izdarot izvēli par pirmo un otro variantu  piekrīt, ka kabeļa ierīkošanu veiks SIA Elektrons & K  
par kabeļa ierīkošanas maksu, kas norādīta Pielikumā , un apstiprina, ka apmaksās neparedzētu un papildu 
darbu izmaksas, ja tādas būs radušās darbu veikšanas laikā. Pieteikumā norāda vai kabeļa ierīkošanai 



nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas jānodrošina SIA Elektrons & K  vai arī tos nodrošinās pats 
Komersants. Saskaņojumus un atļaujas SIA Elektrons & K  nodrošina par maksu, saskaņā ar noteiktajiem 
tarifiem. 
3.5.SIA Elektrons & K  izskata PTI pasūtījumu un sniedz Komersantam atbildi. Atkarībā no trases garuma 
Objektā, termiņi tiek norādīti Līguma Pielikumā par attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. SIA 
Elektrons & K veic PTI pēc tam, kad saņemta visa nepieciešamā informācija un veikta priekšapmaksa par 
PTI veikšanu. 
PTI izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās informācijas 
precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko vai kādu citu no SIA 
Elektrons & K  neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir apgrūtināta vai neiespējama, un kurā tiek saņemti 
saskaņojumi no trešajām personām. 
Klimatisko apstākļu ietekmes piemēri: 
- Latvijas klimatiskajos apstākļos, pavasara atkušņu un rudens lietavu laikā augsta gruntsūdens līmeņa 
ietekmē daudzās vietās nevar ilgstoši veikt darbus kabeļu kanalizācijas akās, jo ūdens atsūknēšana ir 
neefektīva;                                                                                                                                                             
- Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0º C, tad praktiski netiek veikti darbi kabeļu 
kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ.                                                                                                             
3.6. SIA Elektrons & K ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā 
pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja PTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā noskaidrots, ka:                 
- pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un Komersants tajā nav norādījis vai pēc SIA 
Elektrons & K pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, par trasi kas 
minēta pieteikumā;                                                                                                                                                            
- Pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līguma 1.4.punktā minētajam                                                           
- Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā ietvaros noslēgta 
Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā PTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes 
nodrošinājumu. 

3.7. SIA Elektrons & K  sniedz Komersantam pozitīvu PTI slēdzienu, ja pastāv praktiskas tehniskās iespējas 
Pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā, vai negatīvu slēdzienu, ja nepastāv praktiskas tehniskās iespējas 
Pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā. 
3.8. SIA Elektrons & K  sniedz negatīvu PTI slēdzienu, ja: 
- ierīkošanai vai kabeļa izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā 
Pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām; 

- PTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā SIA Elektrons & K   nevar sniegt 
Pakalpojumu sakarā ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai sakarā ar to, ka 
infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu; 

- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama  SIA Elektrons & K  elektroniskā sakaru 
tīkla attīstībai un ekspluatācijas rezervēm; 

- pastāv citi juridiska rakstura šķēršļi Pakalpojuma sniegšanai vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā vai  
pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem; 

- SIA Elektrons & K nevienojas ar Komersantu par kabeļu kanalizācijas posma bojājuma novēršanas vai 
pārblīvējuma novēršanas izmaksu segšanu (ja PTI veikšanas laikā ir konstatēts, ka kabeļu kanalizācijas trasē 
kāds no posmiem ir bojāts vai ir jānovērš posma pārblīvējums). 
3.9. Ja SIA Elektrons & K  savas vainas dēļ ir sniedzis kļūdainu TTI pozitīvu rezultātu (SIA Elektrons & K 
varēja konstatēt negatīva teorētiskās izpētes slēdziena apstākļus), bet sekojošās PTI rezultāts ir negatīvs, tad 
SIA Elektrons & K atmaksā Komersantam PTI maksu. 
3.10. Pozitīvs  SIA Elektrons & K slēdziens par PTI atsevišķi no kabeļa ierīkošanas ir SIA Elektrons & K  
piedāvājums Pakalpojuma sniegšanai konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar PTI slēdzienā 
norādītajiem parametriem, kas ir spēkā un ir saistoša SIA Elektrons & K  30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no 
PTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam, ar nosacījumu, ka Komersants šajā termiņā iesniedz  SIA 
Elektrons & K Pakalpojuma Nomas pieteikumu norādītajā formā, saskaņā ar Līguma Pielikumiem. 
3.11. Komersants Nomas pieteikumā norāda to pašu informāciju, kas tika norādīta PTI pieteikumā, ja SIA 
Elektrons & K sniegtajā PTI atbildē nav norādīts, ka tika veiktas kabeļu kanalizācijas trases izmaiņas un 
norāda vēlamo nomas uzsākšanas datumu. 
3.12. Nomas pieteikums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas līdz brīdim, kad Komersants demontē savu kabeli 



par ko ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts. 
4. Pušu saistības 
4.1. Sniedzot un saņemot Pakalpojumus, Pusēm ir saistoši šī Līguma (tajā skaitā, tā pielikumu un abpusēji 
parakstīto Nomas pieteikumu) noteikumi. 
4.2. Komersantam bez SIA Elektrons & K iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts nodot no šī Līguma, 
tajā skaitā, no Nomas pieteikumiem, izrietošās saistības citai personai. 
4.3. SIA Elektrons & K veic tā infrastruktūras elementu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu 
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un SIA Elektrons & K tehniskajiem noteikumiem, kas norādīti šajā 
Līgumā . 
4.4. SIA Elektrons & K infrastruktūras elementi, iekārtas un citi objekti, kuri Pakalpojumu sniegšanas 
ietvaros nodoti vai atrodas Komersanta lietošanā  saskaņā ar šo Līgumu un Nomas pieteikumiem, ir un paliek 
SIA Elektrons & K īpašums gan Pušu līgumsaistību spēkā esamības laikā, gan arī pēc tam. Komersantam nav 
atļauts SIA Elektrons & K  infrastruktūras elementus un citus objektus, kuri nodoti vai atrodas Komersanta 
lietošanā  saskaņā ar šo Līgumu un Nomas pieteikumiem, 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. 
4.5. Komersants lieto Pakalpojumus un tā lietošanā esošo SIA Elektrons & K īpašumu ar laba saimnieka 
gādību, tādējādi, lai netiktu nenodarīti zaudējumi SIA Elektrons & K  . 
4.6. SIA Elektrons & K  ir tiesības pārbaudīt, vai Komersants lieto Pakalpojumu Līgumā, pielikumos un 
Nomas pieteikumos noteiktajiem mērķiem un Komersantam ir pienākums nekavējoties nodrošināt piekļuvi 
savai infrastruktūrai šādu pārbaužu veikšanai pēc SIA Elektrons & K pieprasījuma. 
4.7. Puses, konstatējot, ka otra Puse pārkāpj Līguma noteikumus, iesniedz otrai Pusei atbilstošu 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. 
4.8. Komersants veic sava elektronisko sakaru tīkla projektēšanu, ierīkošanu un uzturēšanu saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem un SIA Elektrons & K tehniskajiem  noteikumiem, kas norādīti šajā Līgumā, un 
noteikumiem, kas attiecināmi un konkrēto Pakalpojumu sniegšanu un lietošanu un darbību veikšanu Objektā. 
Komersants var iepazīties ar SIA Elektrons & K  tehniskajiem  noteikumiem, sazinoties ar SIA Elektrons & 
K  kontaktpersonu. 
4.9. Komersants veic projekta saskaņošanu un tīkla ierīkošanu Objektā tikai pēc attiecīga Nomas pieteikuma 
stāšanās spēkā. Komersants saņem tehniskos noteikumus no SIA Elektrons & K  vienlaicīgi ar pozitīvu 
praktiskās tehniskās izpētes rezultātu. ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus 
Komersants var saņemt saskaņā ar SIA Elektrons & K  noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas 
un saņemšanas kārtību  "Tehnisko noteikumu izsniegšana" pieteikumā norādot, ka pieprasīšanas mērķis ir 
kabeļa ierīkošana  SIA Elektrons & K kabeļu kanalizācijā. 
4.10. Komersantam ir tiesības kabeļa ierīkošanas darbus Objektā pasūtīt SIA Elektrons & K  , vai  izvēlēties 
apakšuzņēmēju, ja Komersants pats vai tā patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs atbilst Līguma Pielikumā Nr. 6 
noteiktajām prasībām. 
4.11. Komersants pats vai tā patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs drīkst veikt darbus Objektā (tajā skaitā,  
uzturēšanas, bojājumu novēršanas) tikai iepriekš piesakot darbus un to veicēju Līguma Pielikumā noteiktā 
kārtībā un SIA Elektrons & K  norīkota speciālista klātbūtnē, par ko pirms   darbu uzsākšanas starp 
Komersantu un SIA Elektrons & K  noslēdzams līgums par darbu uzraudzību un veicami attiecīgi norēķini.  
SIA Elektrons & K ir tiesības noteikt, ka konkrētos Kanalizācijas posmos, kuros vieta nodota lietošanā 
Komersantam, kabeļa  uzturēšanu (t.sk., bojājumu novēršanu) veic  SIA Elektrons & K vai tā nolīgti 
apakšuzņēmēji, ja tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes 
ievērošanas nepieciešamību. 
4.12. Komersants nodrošina , ka personas, kas veic jebkādas darbības pieprasītajā Objektā, ievēro darba 
drošības noteikumus saskaņā ar Līguma pielikumu. Komersants 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. Komersants 
ir atbildīgs darba drošības noteikumu ievērošanu no viņa darbinieku, apakšuzņēmēju personu puses, veicot 
jebkādus darbus kabeļu  Kanalizācijas posmā, un par visām no darba drošības noteikumiem izrietošajām 
trešo personu prasībām un izrietošajām saistībām. 
  4,13 Komersants apņemas uzturēt Objektu labā kārtībā visu Līguma darbības laiku, ievērot LR spēkā esošās 
higiēnas, ugunsdrošības un būvnormatīvu prasības. Komersantam patstāvīgi jāveic ierīkošanas rezultātā 



radīto atkritumu un gružu novākšana un jāsedz attīrīšanas izdevumi, ja Komersanta darbība, Komersanta 
Telpā vai Objektā veiktie darbi ir radījuši to piesārņošanu. 
4.14. Komersants nodrošina, ka tā darbinieki un piesaistītie apakšuzņēmēji, rīkojoties tā vārdā un noslēgtā 
Līguma ietvaros, nodrošina šajā Līgumā noteikto saistību izpildi un noteikumu ievērošanu, un ir atbildīgs par  
darbinieku un piesaistīto apakšuzņēmēju rīcību tāpat kā par savējo. 
4.15. SIA Elektrons & K , izņemot Līgumā tieši noteiktus gadījumus, neatbild par Komersanta īpašumu, kas 
izvietots Objektā, tam nodarītajiem bojājumiem, saglabāšanu, kā arī zaudējumiem, kas nodarīti trešo personu 
prettiesiskas rīcības rezultātā, un Komersanta neiegūto peļņu. SIA Elektrons & K  nav atbildīgs par Objektā 
izvietotā Komersanta īpašuma tehnisko apkopi un darbību. 
4.16. Komersants 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 SIA Elektrons & K   vai citu īpašnieku iekārtām, 
kas izvietotas Objektā, Komersantam ir pienākums bez kavēšanās veikt visus pasākumus, lai novērstu 
traucējumus. 
4.17. Komersantam ir pienākums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš informēt SIA Elektrons & K  par 
plānotajiem darbiem savā tīklā, ja šie darbi var ietekmēt  SIA Elektrons & K pakalpojumu sniegšanai 
izmantojamo tīkla resursu un iekārtu darbību. 
5. Maksājumi un norēķinu kārtība 
5.1. Komersants maksā  SIA Elektrons & K , maksu par Pakalpojumiem un to ierīkošanai veicamajām 
aktivitātēm 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. 
5.2. Maksu par Pakalpojumiem Komersants veic sākot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas, ja vien Nomas 
pieteikumā nav noteikts savādāk, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un 
atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
5.3. Komersants veic maksājumus pamatojoties uz SIA Elektrons & K izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā 
termiņā, priekšapmaksas gadījumā – 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ar 
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto SIA Elektrons & K  bankas norēķinu kontu. Visi pakalpojumu abonēšanas 
maksājumi tiek veikti par tekošo kalendāro mēnesi. Maksājumi uzskatāmi par veiktiem dienā, kad tie 
ieskaitīti SIA Elektrons & K  norēķinu kontā bankā. Šī Līguma ietvaros rēķins tiek sagatavots elektroniski un 
ir derīgs bez oriģināla paraksta. 
5.4. 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 noteiktās likmes 
apmērā. 
5.5. Samaksu par PTI Komersants veic pamatojoties uz SIA Elektrons & K izrakstītu priekšapmaksas rēķinu. 
Priekšapmaksas rēķinā par PTI netiek iekļauta maksa par PTI tehniskās sagatavošanas darbiem, kuras tiek 
aprēķinātas un Komersants veic to apmaksu atbilstoši faktiskajam darbu apmēram un izmaksām, 
pēcapmaksas veidā. 
5.6. Ja Komersants nokavē kādu no Pakalpojuma līguma izrietošu maksājumu, tad Komersants maksā SIA 
Elektrons & K  nokavējuma procentus 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. 
5.7. Nokavējuma procentu un Līgumā noteiktajos gadījumos maksājamā līgumsoda samaksa neatbrīvo 
Komersantu no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Samaksātās nokavējuma procentu un līgumsoda naudas 
summas neieskaita zaudējumu atlīdzībā.                                           
5.8.  Komersants var iesniegt pretenzijas par maksājamo summu saskaņā ar Līgumu un Nomas pieteikumiem 
rakstiski, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja līdz rēķina apmaksas 
termiņam Puses nav vienojušās par apmaksājamo summu, tiek apmaksāta rēķina neapstrīdētā daļa. Pēc 
vienošanās panākšanas neapmaksātā summa,ja tāda ir, tiek iekļauta nākamā norēķinu perioda rēķinā. Ja 
Komersants neiesniedz pretenziju šajā punktā noteiktajā termiņā, tad pēc tā notecējuma uzskatāms, ka 
Komersantam pretenziju par maksājamo summu konkrētajā norēķinu periodā nav. 
5.9. Pakalpojuma neizmantošana no SIA Elektrons & K   neatkarīgu iemeslu dēļ nevar būt par pamatu 
maksājumu pārtraukšanai par attiecīgo Pakalpojumu. 
5.10. Komersants piekrīt, ka bez atsevišķa saskaņojuma: 
5.10.1. tiek veikta tā kredītspējas noskaidrošana; 
5.10.2. maksājuma saistību neizpildes gadījumā tā dati tiek nodoti iekļaušanai publiskajās un parādnieku 
datu bāzēs; 
5.10.3. parāda piedziņas tiesības tiek nodotas trešajām personām vai cedētas. 



5.11. Ja Komersantam tiek ierosināts, uzsākts vai pasludināts tiesiskās aizsardzības process, vai ārpustiesas 
aizsardzības process, vai maksātspējas process, likvidācija vai citos gadījumos, kas varētu ietekmēt 
Komersanta spēju izpildīt maksājumu saistības, SIA Elektrons & K  ir tiesības, iesniedzot rakstisku 
paziņojumu desmit dienas iepriekš, vienpusēji grozīt šajā Līgumā noteikto norēķinu kārtību, un noteikt, ka 
Komersantam 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). 
5.12. Saistību izpildes nodrošinājuma maksājums tiek glabāts  līdz Līguma izbeigšanai vai līdz brīdim, kad  
SIA Elektrons & K vairs nav pamata to pieprasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi. Ja tiek izbeigts Līgums, 
saistību izpildes nodrošinājums tiek ieskaitīts kā maksājums par Komersanta nesamaksātajiem rēķiniem, un 
saistību izpildes nodrošinājuma atlikums, kas rodas starp iemaksāto saistību izpildes nodrošinājumu un 
nesamaksāto rēķinu summu, tiek izmantots saskaņā ar Komersanta iesniegumu (pārskaitīts uz bankas kontu 
vai ieskaitīts rēķinos par citiem SIA Elektrons & K  sniegtajie pakalpojumiem). 
6. Tarifu un cenu grozīšanas kārtība 
6.1. SIA Elektrons & K  ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt Pakalpojumu tarifu un cenu 
grozījumus, rakstiski paziņojot Komersantam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš. 
6.2. Tarifu un cenu paaugstināšanas gadījumā Komersantam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai 
attiecīgā Nomas pieteikuma, kura ietvaros tarifs vai cena paaugstināts, sākot ar paaugstinātā tarifa vai cenas 
piemērošanas dienu. Komersantam par Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma izbeigšanu rakstiski jāpaziņo 
ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms cenu vai tarifu paaugstinājuma dienas. 
7. Pakalpojuma bojājumu novēršana . 
7.1. Pakalpojumi bojājumu novēršanai  tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no  SIA Elektrons & K   
neatkarīgi apstākļi. 
7.2. Komersants piesaka Pakalpojumu bojājumus noformējot pieteikumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, 
Komersanta pieteikumi citos, Līgumā neatrunātos veidos, netiek pieņemti: 
7.2.1. zvanot uz tālruņa numuru 634033049 vai sūtot informāciju uz e-pastu suport@elektrons-k.lv 
Komersants e-pastus sūta uz  Līgumā minēto e-pastu vai piesaka  uzLīgumā minēto tālruņa numuru, 
bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru , adresi un konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu 
un veidu.kā arī norādot kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu. 
7.3. Par Pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms iepriekš neparedzēts Pakalpojuma 
sniegšanas pārtraukums, kad Kanalizācijas posma  bojājuma dēļ tiek bojāts Komersanta kabelis un pilnīgi vai 
daļēji tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli. 
7.3. Par Pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts Pakalpojuma 
sniegšanas ierobežojums, kad Kanalizācijas posma  bojājuma dēļ Komersants nevar veikt kabeļa 
ekspluatācijas darbus un nav pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot 
konkrēto kabeli. 
7.4. Pieteikumus Pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un bojājumiem bez sakaru pārtraukuma 
SIA Elektrons & K apstrādā 1 stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas 
nedēļā. 
7.5. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības: 
7.5.1.  SIA Elektrons & K novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu  72 (septiņdesmit 
divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā; 
7.5.2. SIA Elektrons & K  novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) 
darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;   
7.6. Ja SIA Elektrons & K  Līguma 7.5.1.p. noteiktajā  nenovērš Pakalpojuma bojājumu ar sakaru 
pārtraukumu, SIA Elektrons & K , pamatojoties uz Komersanta pieteikumu, veic Pakalpojuma viena mēneša 
lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa 
pārsnieguma periodam, izņemot Līgumā  noteiktajos gadījumos kad SIA Elektrons & K  nav atbildīgs par 
bojājuma rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības 
iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma novēršanas dienas. 
7.7. Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, SIA Elektrons & K  iespēju robežās piedāvā 
pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju. 
7.8. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo pušu saskaņojumu 
saņemšanas, vai citu no SIA Elektrons & K  neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai 
neiespējama. 



7.9. Pagaidu kabeļa ierīkošanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa gadījumā, ka arī tā demontāžu 
pēc kanalizācijas posma remonta darbu pabeigšanas nodrošina Komersants par saviem līdzekļiem, pieprasot  
SIA Elektrons & K piekļuvi darbu veikšanai SIA Elektrons & K objektos atbilstoši Līguma pielikumā 
noteiktai kārtībai. 
7.10. Ja saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Objekta bojājumu radījis Komersants, trešā puse, 
nepārvarama vara vai nolietojums, tad  SIA Elektrons & K   ir tiesības saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma bojājuma gadījumā neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma novēršanas 
izmaksas pārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešu ieņēmumus no saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 
pakalpojuma sniegšanas konkrētajā Objektā. Šādā gadījumā SIA Elektrons & K , ja iespējams, pēc 
Komersanta pieprasījumiem nodrošina kabeļu kanalizācijas nomu citā alternatīvā maršrutā, veicot TTI, PTI 
un noslēdzot attiecīgu Nomas pieteikumu. TTI, PTI un kabeļa ierīkošanas maksas netiek piemērotas, izņemot 
gadījumu, kad bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ. 

8. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas                                                                           
8.1.SIA Elektrons & K  ir atbildīgs par tā  rīcības rezultātā Objektā instalētajam Komersanta īpašumam 
nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus. 
8.2. Komersants ir atbildīgs par SIA Elektrons & K Objektam un tajā izvietotajam  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 tiešos 
zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, 
izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies  SIA Elektrons & K vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa 
ierīkošanas darbus Objektā. 
8.3. Ja bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ, Komersants laika posmā, kad tiek 
veikta izdarīto bojājumu novēršana, netiek atbrīvots no pienākuma maksāt lietošanas maksu par 
Pakalpojumu. 
8.4. Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā SIA Elektrons & K līgumsodu 300 (trīs 
simti ) eiro apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību. 
9. Līguma termiņš, izbeigšana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma 
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. 
9.2. Nomas pieteikuma spēkā esamības minimālais termiņš ir 2 (divi) kalendāra gadi, skaitot no Nomas 
pieteikuma spēkā stāšanās. Ja vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Nomas pieteikuma minimālā termiņa 
Komersants vai SIA Elektrons & K rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par nolūku pēc šī termiņa notecējuma 
Pakalpojumu saskaņā ar attiecīgo Nomas pieteikumu turpmāk nesaņemt vai izbeigt, tad Nomas pieteikuma 
termiņš tiek noteikts uz nenoteiktu laiku. 
9.3. Ja Komersants izbeidz Nomas pieteikumu vai ja tas tiek izbeigts sakarā ar Komersanta pieļautu 
līgumsaistību pārkāpumu pirms attiecīgā Nomas pieteikuma minimālā termiņa notecējuma, tad Komersants 
maksā  SIA Elektrons & K atkāpšanās līgumsodu 50 (piecdesmit) % no attiecīgā Pakalpojuma lietošanas 
maksas summas par periodu no Nomas pieteikuma izbeigšanas dienas līdz tā minimālā termiņa beigām. 
Atkāpšanās līgumsods saskaņā ar šādiem noteikumiem tiek aprēķināts arī gadījumā, ja Komersants izbeidz 
šo Līgumu vai tas tiek izbeigts sakarā ar Komersanta pieļautu līgumsaistību pārkāpumu, pirms visu Līguma 
ietvaros noslēgto spēkā esošo Nomas pieteikumu minimālā termiņa notecējuma, un līgumsodu aprēķina par 
Pakalpojumiem, kuru Nomas pieteikuma minimālais termiņš Līguma izbeigšanas dienā vēl nav notecējis. 
9.4. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot otrai Pusei vismaz 30 
(trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja: 
9.4.1. otra Puse ir ar tiesas nolēmumu ir atzīta par maksātnespējīgu vai pasludināts tās tiesiskās aizsardzības 
process, vai ir uzsākta tās likvidācija (izņemot reorganizāciju); 
9.4.2. otra Puse tiek izslēgta no elektronisko sakaru komersantu saraksta; 
9.4.3. nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas pēc kārtas. 
9.5.  SIA Elektrons & K var vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot 
Komersantam, ja: 
9.5.1. Komersants nokavējis pamatojoties uz Līgumu veicamu maksājumu un nav to samaksājis 10 (desmit) 
kalendāra dienu laikā no SIA Elektrons & K paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru 
vienojušās Puses; 
9.5.2. Komersants Pakalpojumu nelieto 1.4.p. noteiktajam mērķim; 
9.5.3. Komersants Līgumā noteiktajā kārtībā un/vai apmērā nav iemaksājis saistību izpildes nodrošinājuma 
maksājumu;                                                                                                                                          
9.5,4Komersants pārkāpis Līguma pielikuma par Pakalpojuma lietošanu noteikumus, noteiktās saistības vai 
citus būtiskus Līguma noteikumus un nav novērsis šo pārkāpumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no 



SIA Elektrons & K paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses. 
9.6. Ja kāda no Pusēm šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu, līdz ar to tiek izbeigti arī visi 
pamatojoties uz šo Līgumu abpusēji noslēgti Nomas pieteikumi. 
9.7. SIA Elektrons & K  var vienpusēji atkāpties no Nomas pieteikuma pēc Nomas pieteikuma minimālā 
termiņa notecējuma, ja tas kalpo SIA Elektrons & K interesēm, par to rakstveidā paziņojot Komersantam 
vismaz 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš. 
9.8. Komersants var vienpusēji atkāpties no Nomas pieteikuma pēc Nomas pieteikuma minimālā termiņa 
notecējuma, ja tas kalpo Komersanta interesēm, par to rakstveidā paziņojot  SIA Elektrons & K vismaz 60 
(sešdesmit) dienas iepriekš. 
9.9. Konkrēta Nomas pieteikuma darbība tiek izbeigta, ja infrastruktūras objekts vai Pakalpojuma sniegšanas 
posms, kas šī Nomas pieteikuma ietvaros nodots lietošanā Komersantam ir gājis bojā vai tiek pārvietots vai 
demontēts, vai ir tādā mērā bojāts, ka nav iespējama attiecīgā Pakalpojuma sniegšana un objekta vai 
Pakalpojuma sniegšanas posma atjaunošanas izmaksas pārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešu ieņēmumus no 
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas konkrētajā Objektā un SIA Elektrons & K 
pieņem lēmumu neatjaunot attiecīgo objektu arī savām vajadzībām. Šādā gadījumā SIA Elektrons & K, ja 
iespējams, pēc Komersanta pieprasījumiem nodrošina kabeļu kanalizācijas nomu citā alternatīvā maršrutā, 
veicot TTI, PTI un noslēdzot attiecīgu Nomas pieteikumu. TTI, PTI un kabeļa ierīkošanas maksas netiek 
piemērotas, izņemot gadījumu, kad bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ. 
9.10. Puses var noteikt papildus citus nosacījumus Nomas pieteikuma izbeigšanai, sakarā ar konkrētā 
Pakalpojuma un /vai objekta vai Pakalpojuma sniegšanas posma specifiku vai citiem apstākļiem. 
9.11. Izbeidzoties līgumattiecībām, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās pamata, kā arī izbeidzot Pakalpojuma 
sniegšanu saskaņā ar Līgumu un konkrētu Nomas pieteikumu, Komersants atbrīvo Objektu, kas atradies tā 
lietošanā Pakalpojuma saņemšanas laikā un atstāj to labā kārtībā, kādā Komersantam tas jāuztur saskaņā ar 
Līguma noteikumiem, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma 
izbeigšanas dienas. Par Objekta atbrīvošanu un nodošanu SIA Elektrons & K  Puses sastāda un paraksta 
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
9.12. Ja pēc Līguma un konkrēta Nomas pieteikuma izbeigšanas Komersants šajā Līgumā noteiktā termiņā 
neatbrīvo attiecīgo Objektu, tad uzskatāms, ka Komersants ar savu bezdarbību ir atteicies no SIA Elektrons 
& K objektā vai Pakalpojuma sniegšanas posmā izvietotās mantas un tā kļūst par  SIA Elektrons & K 
īpašumu, un SIA Elektrons & K ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā 
atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt  SIA Elektrons & K izdevumus 
par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar SIA Elektrons & K rēķinu. Tāpat, šādā gadījumā Komersants maksā 
līgumsodu divkāršā attiecīgā Pakalpojuma ikmēneša maksas apmērā par katru gadījumu, kad Objekts nav 
atbrīvots šajā Līgumā noteiktajā termiņā. 
9.13. Līgums zaudē spēku, tiklīdz izbeigti visi tā ietvaros noslēgtie Nomas pieteikumi vai, ja neviens Nomas 
pieteikums netiek noslēgts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, 31.dienā skaitot no 
Līguma stāšanās spēkā. Puses pilnībā izpilda visas no Līguma un attiecīgā Nomas pieteikuma izrietošos 
saistības, ko apliecina abpusēji parakstīti akti, un nokārtojušas visus no Līguma izrietošos maksājumus par 
Līguma spēkā esamības periodu. 
10. Nepārvarama vara 
10.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā notikusi 
tādu apstākļu rezultātā, kurus Puse nav spējīga saprātīgiem līdzekļiem paredzēt, kontrolēt un novērst                                              
10.2 Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kas nav publiski zināmi, Puse, kura uz tiem atsaucas, ne 
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, rakstiski paziņo otrai Pusei. Ja Puse 
30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no brīža, kad ir iestājušies nepārvarams varas apstākļi, kas nav publiski 
zināmi, un par tiem kļuvis iespējams paziņot otrai Pusei, tā nav paziņojusi otrai Pusei par šo apstākļu 
iestāšanos, tad viņai nav tiesības ar šiem apstākļiem attaisnot savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 
10.3. 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. 
11. Piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršana 
11.1. Līguma un Pakalpojuma līgumu izpildē un iztulkošanā tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 
tiesību akti. 
11.2. Strīdi, kas var rasties vai rodas sakarā ar Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja tādējādi nav 
iespējams panākt abām Pusēm pieņemamu risinājumu, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 
12. Konfidencialitāte 
12.1. 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, tirdzniecības noslēpumiem, programmatūru, 
datorprogrammām, specifikācijām, tirgus iespējām, Komersantu un biznesa lietām, pakalpojumu tarifikāciju 
un inženiertehniskajiem datiem. 
12.2. Pusēm ir šādi pienākumi informācijas konfidencialitātes saglabāšanai Līguma ietvaros: 
12.2.1. 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; 
12.2.2. nekādu daļu nepārkopēt; 
12.2.3. neizpaust to ne saviem darbiniekiem, ne citām personām, izņemot tos darbiniekus, amatpersonas, 
profesionālos konsultantus, personas un/vai institūcijas, kurām tā jāzina Līguma izpildes labā; 
12.2.4. uzņemties atbildību par Līguma konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu darbinieku, 
amatpersonu vai konsultantu puses, kuriem Konfidenciālā informācija izpausta atbilstoši iepriekš minētajam 
punktam; 
12.2.5. piemērot otras Puses Konfidenciālajai informācijai ne mazākus drošības pasākumus  kā to, ko Puse 
saskaņā ar Līgumu piemēro savai konfidenciālajai vai tai pieskaitāmajai informācijai. 
12.3. 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. 
12.4. Par konfidenciālu informāciju nav uzskatāma informācijas vai datu daļa, kas: 
12.4.1. 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;                                                                                       
12.4.2. 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; 
12.4.3. no Puses – informācijas izpaudējas – bez ierobežojumiem attiecībā uz tās izpaušanu vai lietošanu ir 
piegādāta kādai trešā persona. 
12.5. bez atsevišķas saskaņošanas ar Komersantu iesniedz šī Līguma un tā ietvaros parakstīto Līguma 
dokumentu un korespondences kopijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai saskaņā ar tiesību 
aktiem. Komersants bez atsevišķas saskaņošanas ar SIA Elektrons & K ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijā. 
12.6. Konfidencialitātes saistībām nav termiņa ierobežojuma un tās paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanās. 
13. Citi noteikumi 
13.1. 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. 
13.2. 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. 
13.3. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un to noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses 
saistību pārņēmējam. 
13.4. 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.                                                                                                                                                                             
 13.5.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. 
13.6. 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. 
13.7. Pretrunu gadījumā starp Līguma un Nomas pieteikuma noteikumiem Nomas pieteikuma noteikumi ir 
noteicošie. Jautājumos, kas nav atrunāti Nomas pieteikumā, Puses rīkojas saskaņā ar šī Līguma 
noteikumiem. 
13.8. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā un Nomas pieteikumos, Puses vadās pēc LR spēkā esošo 



tiesību aktu normām. 
13.9. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem visiem ir vienāds 
juridisks spēks. Pa vienam no Līguma eksemplāriem glabājas pie katras no Pusēm. 
13.10. Līgums sagatavots uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros ar vienādu juridisku 
spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 
14. Pielikumi 
15.1. Līgumam parakstīšanas dienā ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 
Pielikums Nr.1 - Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu 
kanalizācijā” noteikumi; 
Pielikums Nr.2 – Apmaksa  SIA Elektrons & K infrastruktūrai par Pakalpojumu sniegšanu; 
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