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Jautājums. Vai pēc izbūves jaunos elektrotīklus plānots nodot AS “Sadales tīkls” valdījumā?  

Atbilde. 

Informējam, ka pēc jaunu elektrotīklu izbūves Stiklu ciemā Puzes pagastā Ventspils novadā, 

Pasūtītājs elektrotīklu infrastruktūru plāno nodot A/S “Sadales tīkls”.  

Jautājums. Ja elektrotīklu ir plānots nodot AS “Sadales tīkls” valdījumā, tad lūdzu izsniegt 

projektēšanas uzdevumu no AS “Sadales tīkls”. Pašlaik iepirkuma dokumentācijai tas nav 

pievienots. Bez projektēšanas uzdevuma nav iespējama veicamā projektēšanas darbu apjoma 

noteikšana. 

Atbilde. 

Informējam, ka projektēšanas uzdevums no A/S “Sadales tīkls” nav nepieciešams darba 

uzdevumā norādīto projektēšanas darbu veikšanai, jo darba uzdevumā noteiktos darbus ir 

plānots veikt Ventspils novada pašvaldībai piederošos elektrotīklos.  

Jautājums. AS “Sadales tīkls” tehniskajos noteikumos punktā VIII. ir minēts: “Ja 

nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus 

tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei”. Tā kā projekta apjomos ir nepieciešams izbūvēt 

jaunu transformatoru apakšstaciju esošā 20kV līnijā ar jaunu pieslēgumu mājām “Saliņas”, 

tad lūdzu izsniegt pieslēguma tehniskos noteikumus no AS “Sadales tīkls”. Bez šiem 

noteikumiem nav iespējama veicamā projektēšanas darbu apjoma noteikšana. 

Atbilde. 

Informējam, ka projektējamā jaunā transformatoru apakšstacija esošā 20kV līnijā būs 

Ventspils novada pašvaldības īpašumā, tādējādi A/S “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi nav 

nepieciešami. 

Jautājums. Par cik projektējamās elektrolīnijas šķērso meža zemes un nepieciešama 

atmežošana, tad norādīt vai projektētājam ir jāveic meža zemju atmežošana, uzskaitot kādas 
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darbības un izmaksas ir jāsedz projektētājam un kādas darbības veic un izmaksas sedz 

pasūtītājs. 

Atbilde. 

Informējam, ka projektētājam nebūs jāveic meža zemju atmežošana. 

Jautājums. Par cik plānotā darbība ir paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad vai 

Valsts vides dienesta noteikumus, ietekmes uz vidi novērtējumu, biotopu eksperta 

pakalpojumus un citus ar vides aizsardzību veicamos pasākumus pasūta un apmaksā 

pasūtītājs? 

 

Atbilde. 

Informējam, ka nepieciešamības gadījumā izmaksas, kas saistītas ar ietekmes uz vidi 

novērtējumu, biotopu eksperta pakalpojumiem un citiem ar vides aizsardzību veicamiem 

pasākumiem, pasūtīs un apmaksās pasūtītājs.   

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     M. Dadzis                


