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 1. Ievads

 1.1. SIA „Digitālo Servisu Parks” (turpmāk- DSP) saistītas optiskā tīkla infrastruktūras
kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums izstrādāts un publicēts saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) “Vispārējās atļaujas
un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” 30. punktu.

 1.2. DSP  sniedz  saistītu  optiskā  tīkla  kopīgas  izmantošanas  pakalpojumus  tikai
elektronisko  sakaru  komersantiem,  kas  reģistrēti  saskaņā  ar  spēkā  esošajiem
normatīvajiem aktiem (turpmāk – Komersanti), pamatojoties uz starp DSP un Komersantu
noslēgtu  „Līgumu  par  saistītu  optiskā  tīkla  kopīgas  izmantošanas  pakalpojumiem”
(turpmāk – Līgums) un Līgumā noteiktā kārtībā Komersanta iesniegtiem pieteikumiem,
ņemot vērā DSP tehniskās un finansiālās iespējas. 

 1.3. Saskaņā  ar1.1 punktu  un  atbilstoši  DSP  publiskā  elektronisko  sakaru  tīkla
infrastruktūrai, DSP nodrošina saistītu kabeļa tīkla optisko dzīslu kopīgas izmantošanas
vairumtirdzniecības pakalpojumus, jeb tā saucamās “pēdējās jūdzes” piekļuvi izmantojot
optiskā  tīkla  (kanalizācijas)  infrastruktūru  un  iznomājot  optiskā  kabeļa  dzīslas.  DSP
nesniedz  sakaru  (interneta,  telefonijas,  televīzijas  vai  nomātās  līnijas)  pakalpojumus
Klientiem kas nav Komersanti (operatori). 

 2. Pakalpojuma „Optiskā kabeļa dzīslas nomas” apraksts

 2.1. Pakalpojuma „Optiskā kabeļa dzīslas noma” (turpmāk – Pakalpojums) ietvaros DSP
par maksu nodod Komersantam lietošanā DSP piederošas optiskā kabeļa dzīslas trasē
no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B var būt noteikta kabeļu kanalizācijas
posma aka vai  savienojuma kaste,  vai  kanalizācijas  ievads ēkā vai  skapī,  vai  kabeļu
kanalizācijas nobeiguma punkts pie staba, torņa, masta vai kabeļu kanalizācijas caurules
gals  gruntī,  Komersanta  elektronisko  sakaru  kabeļu  ierīkošanai  un  ekspluatācijai.
Pakalpojuma  ietvaros  netiek  veikta  DSP  optisko  kabeļu,  kanalizācijas  pārbūve,
modernizācija, jaunu kanālu vai aku izbūve.

 2.2. Kabeļa dzīslu trases garumu nosaka summējot kabeļu posmus, izmantojot kabeļu
garumu marķējumus vai informāciju no DSP OTDR mērījumu sistēmas.

 2.3. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:

 2.3.1. Komersanta pieteikums ierīkot optisko dzīslu no punkta A līdz punktam B, norādot
sekojošu informāciju:
2.3.1.1. Komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs;
2.3.1.2. Punkta A un B adreses (GPS koordinātas) un dislokācijas apraksts;



2.3.1.3. Nepieciešamais  kanālu  (dzīslu  skaits)  un  izmantošanas  veids  un  tehniskie
parametri (kabeļa tips, izmēri, komutācijas veids, komutējamās dzīslas uc.);

2.3.1.4. Vēlamais datums, kad iecerēts uzsākt ekspluatāciju;
2.3.1.5. Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs un epasts;
2.3.1.6. Komersants detalizēti apraksta situāciju un veicamos darbus, ja Komersantam

nepieciešams veikt papildus optiskā kabeļu ierīkošanas darbus no DSP infrastruktūras
starpsavienojuma  vietas  līdz  Komersantam  nepieciešamai  vietai  (Komersanta
aprīkojuma vietai ēkā vai līdz tā klientam). Šos darbus pilnībā apmaksā Komersants;

 2.3.2. DSP veic  Teorētisko  tehnisko izpēti  (turpmāk –  TTI,  pēc dokumentācijas)  savā
esošā  infrastruktūrā,  bez  nepieciešamības  veikt  jaunu  izbūvi.  Termiņš  –  līdz  3  darba
dienām;
 2.3.3. Praktisko tehnisko izpēti  (turpmāk – PTI)  DSP veic pēc Komersanta akceptētas
TTI, ja atbilstoši  2.3.1.6 punktam Komersants izsaka vēlmi DSP izbūvēt kabeli/dzīslu. Ja
Komersants minētos darbus veic pats vai paša izvēlēts būvnieks, DSP izsniedz tehniskos
noteikumus  par  kabeļa  izbūvi/instalāciju  līdz  DSP  infrastruktūras  starpsavienojuma
izveides  vietai  (uzmava,  sadalne)  tsk.  instalācijai  DSP  ēku  pievados  līdz  tuvākai
akai/uzmavai. Termiņš – līdz 10 darba dienām.
 2.3.4. Optiskās dzīslas noma kabeļu kanalizācijā.

 2.4. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās aktivitātes un
tarifi noteikti šī Pamatpiedāvājuma Pielikums Nr.2  

 2.5. Kabeļa dzīslas izveidei TTI, PTI un Nomas maksas aprēķinam, ņemot vērā ka vienā
trases posmā izvietoto optisko kabeļu dzīslu skaits var tikt summētas divas vai vairākas
Komersanta optiskā kabeļa dzīslu trases. Summēšanas nosacījumi: 

 2.5.1. summējamās  trases  ir  iekļautas  vienā  pieteikumā,  norādot  ka  pieteikumā  ir
iekļautas saistītas trases; 
 2.5.2. summējamās trases ir saistītas un veido vienu maršrutu.
 2.5.3. summēto trases garumu noapaļo līdz pilniem m; 

 2.6. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases
datu salīdzināšana ar DSP tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases noteikšana,
pieprasītās  trases  posmu  īpašumtiesību  statusa  pārbaude,  pieprasītās  trases  posmu
salīdzināšana ar  DSP tīkla  attīstības  plānu  informāciju,  teorētiski  novērtē  Komersanta
dzīslas  izdalīšanas  iespēju,  teorētiskās  izpētes  slēdziena  sagatavošana  un  praktiskās
tehniskās izpētes tāmes sastādīšana.

 2.7. Pēc pozitīvas TTI Komersants un DSP noslēdz optiskās dzīslas nomas līgumu vai
papildina esošo līgumu ar papildus pielikumu par pieprasīto pakalpojumu. Pakalpojuma
apraksta piezīmēs jānorāda:

 2.7.1. ka  nepieciešami  tehniskie  noteikumi  (ja  pievada  optisko  kabeli  ierīko  pats
Komersants vai tā apakšuzņēmējs); 
 2.7.2. − ka nepieciešama kabeļa ierīkošana (ja  komersants vēlas,  lai  pievada optisko
kabeļa ierīkošanu nodrošina DSP). Kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta un norādīta
PTI.

 2.8. Ja A vai B punktos jau ir esošs starpsavienojums (kabelis) ar DSP infrastruktūru ir
pietiekama kapacitāte DSP tas tiek norādīts TTI.



 3. Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi 

 3.1. Saistītu  optisko  dzīslu  kopīgas  izmantošanas  pakalpojumu  Līguma  noslēgšanas
pieprasījumu  Komersants  nosūta  Pamatpiedāvājuma  pielikumā  norādītajai  DSP
kontaktpersonai. 

 3.2. Saistītu optisko dzīslu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgums starp DSP un
Komersantu tiek noslēgts rakstiski, līguma sagatave tiek nosūtīta Komersanata norādītai
kontaktpersonai.

 3.3. Saistītu  optisko  dzīslu  kopīgas  izmantošanas  pakalpojumu  Līgumu  Grozījumu
pieprasījumi Komersantam jānosūtā Līgumā norādītajai kontaktpersonai. 

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

 4. Pakalpojumu pasūtīšana 

 4.1. Pakalpojuma ierīkošanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek
nepieciešamās  informācijas  precizēšana,  saskaņošana  izpētes  veikšanai,  ka  arī  laika
periods, kurā klimatisko vai kādu citu no DSP 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  nevarēs
ilgstoši  veikt  darbus kabeļu kanalizācijas akās,  jo  ūdens atsūknēšana būs neefektīva.
Rudens, ziemas, pavasara periodā iespējamas situācijas, apledojums un/vai noteikts vēja
ātrums  var  radīt  nelaimes  gadījuma  risku.  Ziemas  periodā,  kad  temperatūra  kabeļu
kanalizācijā  ir  zem  0º  C,  tad  praktiski  netiek  veikti  darbi  kabeļu  kanalizācijā  kabeļu
bojājumu riska dēļ. 

 4.2. DSP  ir  tiesības  atteikt  Komersanta  iesniegtā  TTI/PTI  pieteikuma  izpildi,  par
atteikumu  un  tā  pamatojumu  informējot  Komersantu,  ja  nav  izpildītas  TTI,  PTI  vai
Tehniskos Noteikumos noteiktās  vai Līguma prasības.

 5. Bojājumu pieteikšana un novēršana 

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

 5.2. Komersants piesaka saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma
bojājumus noformējot pieteikumu Līgumā noteiktajā kārtībā. Komersants e-pastus sūta no
Līgumā minētā e-pasta vai piesaka no Līgumā minētā tālruņa numura.

 5.2.1. Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru (pakalpojuma Nr), adresi
un konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu, veidu un raksturu.
 5.2.2. piesakot bojājumu norādot arī kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu.

 5.3. Par saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru
pārtraukumu uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad
optiskās dzīslas bojājuma dēļ tiek bojāts Komersanta sakaru kanāls un pilnīgi vai daļēji
tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem

 5.4. Par  saistītu  optiskās  dzīslas  kopīgas  izmantošanas  pakalpojuma  bojājumu  bez
sakaru  pārtraukuma  uzskatāms  iepriekš  neparedzēts  pakalpojuma  sniegšanas
ierobežojums,  kanāla  pasliktināšanās  (vājinājums),  bet  nav  pārtraukta  vai  būtiski
ietekmēta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem. 



 5.5. Pieteikumus  saistītu  optiskās  dzīslas  kopīgas  izmantošanas  pakalpojumu
bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un bez sakaru pārtraukuma DSP apstrādā 1 darba
stundas laikā, ja tas saņemts telefoniski vai 6 stundu laikā, ja tikai e-pastā.

 5.6. Saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas
saistības: 

 5.6.1. DSP novērš optiskā kabeļu dzīslas bojājumu ar sakaru pārtraukumu 3 darba dienu
laikā no bojājuma pieteikuma brīža;
 5.6.2. DSP novērš optiskā kabeļu dzīslas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 darba
dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža;
 5.6.3. Ja  DSP nenovērš  saistītu  optiskās  dzīslas  kopīgas  izmantošanas  pakalpojuma
bojājumu  ar  sakaru  pārtraukumu,  tad  DSP,  pamatojoties  uz  Komersanta  iesniegtu
rakstisku  pieteikumu,  maksā  Komersantam  kavējuma  sodu  saskaņā  ar  Līguma
nosacījumiem.  DSP  nav  atbildīgs  par  bojājuma  rezultātā  Komersantam  nodarītajiem
zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības iesniegt pieteikumu pārrēķina
veikšanai 30 darba dienu laikā no bojājuma novēršanas dienas. 

 5.7. Bojājuma novēršanas laikā  pēc Komersanta  pieprasījuma,  DSP iespēju  robežās
piedāvā pagaidu optiskā kabeļa dzīslas izvietošanas iespēju (rezerves dzīslu/maršrutu).
7.9. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo personu
saskaņojumu saņemšanas, vai  citu no DSP neatkarīgu apstākļu dēļ  darbu veikšana ir
traucēta vai neiespējama.

 5.8. Pagaidu  optiskā  kabeļa  dzīslu  ierīkošanu,  tā  pieslēgšanu  un aizsardzību  atklātā
kabeļa gadījumā, ka arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma vai staba remonta darbu
pabeigšanas nodrošina Komersants par saviem līdzekļiem.

 5.9. Ja  saistītu  optiskā  kabeļa  dzīslas  kopīgas  izmantošanas  pakalpojuma  Objekta
bojājumu radījis Komersants, trešā puse, nepārvarama vara vai nolietojums, tad DSP ir
tiesības  saistītu  iekārtu  kopīgas  izmantošanas  pakalpojuma  bojājuma  gadījumā
neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma novēršanas izmaksas pārsniedz 6
mēnešu  ieņēmumus  no  saistītu  optiskā  kabeļa  dzīslas  kopīgas  izmantošanas
pakalpojuma  sniegšanas  konkrētajā  Objektā.  Šādā  gadījumā  DSP,  ja  iespējams,  pēc
Komersanta  pieprasījumiem  nodrošina  optiskā  kabeļu  dzīslas  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. 

 5.10.Komersants  ir  atbildīgs  par  DSP  Objektam  un  tajā  izvietotajam  DSP  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 saistītus tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1
(viena)  mēneša  laikā  no  attiecīga  rēķina  iesniegšanas  dienas,  izņemot,  ja  konkrētie
bojājumi radušies DSP vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus
Objektā. 

 6. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas 

 6.1. DSP ir  atbildīgs  par  tā  vainojamas rīcības dēļ  Objektā  instalētajam Komersanta
īpašumam nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.

 6.2. Komersants  ir  atbildīgs  par  DSP  Objektam  un  tajā  izvietotajam  DSP  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



mēneša  laikā  no  attiecīga  rēķina  iesniegšanas  dienas,  izņemot,  ja  konkrētie  bojājumi
radušies DSP vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.

 6.3. 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. 

 6.4. Nepamatota  bojājuma  pieteikuma  gadījumā  Komersants  maksā  DSP  līgumsodu
150 EUR apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

 7. Piekļuves nosacījumi DSP kabeļu infrastruktūrai

 7.1. Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai, ieskaitot kabeļu ierīkošanu un
demontāžu,  Komersants  piesaka  vismaz  14  (četrpadsmit)  kalendārās  dienas  iepriekš,
nosūtot pieteikumu uz e-pastu ap@dsp.lv. 

 7.2. Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot
uz līgumā norādīto tālruni un e-pastu. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas
seku  likvidēšanai  vai  neatliekami  un  iepriekš  neplānoti  ekspluatācijas  darbi  avārijas
situācijas iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic 24-48 stundu laikā no pieteikuma brīža.

 7.3. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju:

 7.3.1. Komersanta nosaukums; 
 7.3.2. Pakalpojuma numurs;
 7.3.3. Trases posms un infrastruktūras elements, kuram nepieciešams piekļūt; 
 7.3.4. Datums un precīzs laiks, kad nepieciešams uzsākt darbus; 
 7.3.5. Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt; 
 7.3.6. Veicamo darbu apraksts; 
 7.3.7. Personas,  kurām  jānodrošina  piekļuve  –  ja  darbus  veiks  apakšuzņēmējs,  arī
apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods;
 7.3.8. Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs; 
 7.3.9. E-pasts komunikācijai; 
 7.3.10. Apliecinājumu:
7.3.10.1. par darba veicēju atbilstību noteiktajām prasībām; 
7.3.10.2. par regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā visā darbu veikšanas laikā.
7.3.10.3. Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda DSP tīkla elementa darbībai. Ja

var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums. 
7.3.10.4. DSP  izvērtē  Komersanta  pieteikumu  un  kopā  ar  atļauju  norīko  pavadošo

personu. Atļauju plānotu darbu veikšanai DSP nosūta uz Komersanta e-pasta adresi
no kuras ir saņemts pieteikums. 

7.3.10.5. Pie  darbu  veikšanas  visiem  darbiniekiem  jābūt  līdzi  personu  apliecinošam
dokumentam. 

 7.4. DSP izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu.
Atļauju neplānotu darbu veikšanai DSP nosūta no DSP e-pasta adreses uz Komersanta
pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

 7.5. Pie  darbu  veikšanas  visiem  darbiniekiem  jābūt  līdzi  personu  apliecinošam
dokumentam. 

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

 7.6.1. Darbu  veicējs  ir  Komersants  vai  cita  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā
reģistrēta juridiska persona, kas reģistrēta būvkomersantu reģistrā kā būvkomersants, kas



veic darbību telekomunikāciju sistēmu un tīklu jomā (turpmāk – Būvkomersants);
 7.6.2.  Būvkomersantam nav pasludināts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process
un nav uzsākts likvidācijas process;
 7.6.3. Būvkomersantam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar
īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot
attiecīgās polises kopiju;
 7.6.4. Būvkomersants  ir  veicis  visas  sociālās  apdrošināšanas  iemaksas  un  tam  nav
nodokļu  un  citu  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādu,  ko
Būvkomersants apliecina, iesniedzot izziņu par Būvkomersanta uzņēmumā nodarbināto
darbinieku skaitu un par pēdējos divos pārskata gados veiktajām sociālās apdrošināšanas
iemaksām (kopā  par  gadu)  un  izziņu  par  to,  ka  nav  nodokļu  un  citu  valsts  sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 7.6.5. 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;
 7.6.6. Būvkomersants apliecina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu
veikšanas laiku;
 7.6.7. Būvkomersantam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz 2
gadu tīklu ierīkošanas darbu veikšanas pieredze DSP vai līdzvērtīga apjoma sakaru tīklā,
un par minētajiem darbiem pasūtītājs nav iesniedzis sūdzības, kā arī tam ir pieejami šo
darbu izpildei nepieciešamie resursi un materiālās iespējas, ko Būvkomersants apliecina,
iesniedzot informāciju par atbilstību uzskaitītajiem nosacījumiem;
 7.6.8. Būvkomersants  veicot  darbus  ņem  vērā  DSP  uzraugošās  personas,  par  kura
piesaistīšanu  un  pakalpojumiem  noslēgts  līgums  starp  DSP,  Komersantu  un/vai
Būvkomersantu,  norādījumus,  un  paraksta  tīklu  ierīkošanas  gaitā  nepieciešamos
dokumentus;
 7.6.9. Būvkomersants  apliecina  atbilstību  šajā  pielikumā  noteiktajām  prasībām  pirms
darbu veikšanas katrā atsevišķā DSP objektā, saskaņā ar katru Nomas pieteikumu, kas
parakstīts starp DSP un Komersantu. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē
atļauju veikt darbus citā objektā. 
 7.6.10. DSP  ir  tiesības  pārliecināties  par  sniegtās  informācijas  un  apliecinājumu
patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas. 

 7.7. Pamatpiedāvājuma  prasības  netiek  attiecinātas  uz  atsevišķu  tehniskās
sagatavošanās darbu tehniskajai izpētei veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu Objektā
(piemēram,  ūdens  sūknēšana,  sniega  tīrīšana).  Šādus  darbus  Komersants  vai  tā
piesaistīts apakšuzņēmējs veic DSP pavadošās personas uzraudzībā. 

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

 8. Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko
sakaru tīklā 

 8.1.1. Par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām
saistībā  ar  izmaiņu  ieviešanu,  DSP  saprātīgā  termiņā  informē  Komersantu,  nosūtot
informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai. 



Pielikums Nr.1

DSP kontaktpersonas

Optiskā kabeļa dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma pieteikums

E-pasta adrese nmc@dsp.lv

Pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma grozījumi, informācijas nosūtīšana

Vārds, uzvārds Armands Pavlovskis

Amats Valdes loceklis

Pasta adrese Skolotāju 6, Jelgava

Tālruņa numurs 29178155

E-pasta adrese ap@dsp.lv

Bojājumu pieteikšana un pārstāvja izsaukšana

Vārds, uzvārds Kristaps Ošiņš

Amats Darbu vadītājs

Pasta adrese Skolotāju 6, Jelgava

Telefona numurs 26518800

E-pasts dot@dsp.lv 

mailto:nmc@dsp.lv
mailto:dot@dsp.lv
mailto:ap@dsp.lv


Pielikums Nr.2 

DSP Piekļuves pakalpojuma minimāli piedāvātie elementi un to tarifi

Nr.
p.k. 

Pakalpojuma aktivitāte Trases
garums (m) 

Tarifs1

bez PVN
(EUR)

1. Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu –  70,–

2. Praktiskās tehniskās izpētes sagatavošanas darbiem2

2.1. Trases praktiskā tehniskā izpēte, kopā ar instalāciju, par pasūtījumu3 < 150m  170,–

2.1. Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu < 150m  270,–

2.2. Trases PTI, par papildus [100 m]4 > 150m 80,–

2.3. Projekta izstrāde5 PTI jauna kabeļa ierīkošanas darbiem –  420,–

2.4. Kabeļa ierīkošana PTI, [projekts] < 150m 250,–

2.5. Kabeļa ierīkošana PTI, papildus [100 m] > 150m 250,–

3. Tehnisko noteikumu izsniegšana –  35,–

4. Izpilddokumentācijas sagatavošana –  80,–

5. Optiskā kabeļa dzīslas trases

6.1. Starpkomutāciju vietu izveide (uzmavās) trasē6, [vieta] –  60,–

6.2. Slēgums ar Komersanta kabeli, kabeļa iestrāde esošā uzmavā vai 
sadalnē

–  90,–

6.3. Slēgums ar Komersanta kabeli, kabeļa iestrāde, jauna uzmava7 vai 
sadalne

–  190,–  

6.4. Papildus dzīslas slēguma izveide trasē, [dzīsla]8 –  15,–

6.4. Pirmās dzīslas noma trasē (starp punktiem), [mēnesī]9 A – B 135,–

6.5. Papildus/nākamās dzīslas noma trasē, [mēnesī]10 A – B 25,–

Papildus  DSP  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 saskaņā ar tiesību aktos noteikto. 

1 Norēķinu kārtība - Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai
papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta. Pie noteikta apgrozījuma abonēšanas maksai tiek piemērotas 
papildus 5-50% atlaides. 
2 Komersantam vēlams piedalīties PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar DSP.
3 Ja Komersants pasūta papildus kabeļa ierīkošanas darbus DSP, PTI tiek veikts kopā ar ierīkošanas darbiem.
4 Maksa par nākamiem pilniem vai nepilniem 100 m.
5 Ja attiecināms. Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu 
veikšanai.
6 Trases izveide ietver optisko dzīslu metinājumus un kabeļu/dzīslu marķēšanu trases slēgumos un starpsavienojumos 
ar Komersanta kabeli.
7 Cena atkarīga no uzmavas vai sadalnes tipa.
8 Ja vienā ierīkošanā ierīkojot uzreiz vairākas dzīslas vienā maršrutā, par otro un katru nākamo dzīslu tikai šī maksa.
9 Abonēšanas cena mēnesī par pirmo dzīslu dotajā trasē.
10 Abonēšanas cena mēnesī par otro un katru nākamo dzīslu tajā pašā trasē.


	1. Ievads
	1.1. SIA „Digitālo Servisu Parks” (turpmāk- DSP) saistītas optiskā tīkla infrastruktūras kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums izstrādāts un publicēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” 30. punktu.
	1.2. DSP sniedz saistītu optiskā tīkla kopīgas izmantošanas pakalpojumus tikai elektronisko sakaru komersantiem, kas reģistrēti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Komersanti), pamatojoties uz starp DSP un Komersantu noslēgtu „Līgumu par saistītu optiskā tīkla kopīgas izmantošanas pakalpojumiem” (turpmāk – Līgums) un Līgumā noteiktā kārtībā Komersanta iesniegtiem pieteikumiem, ņemot vērā DSP tehniskās un finansiālās iespējas.
	1.3. Saskaņā ar1.1 punktu un atbilstoši DSP publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūrai, DSP nodrošina saistītu kabeļa tīkla optisko dzīslu kopīgas izmantošanas vairumtirdzniecības pakalpojumus, jeb tā saucamās “pēdējās jūdzes” piekļuvi izmantojot optiskā tīkla (kanalizācijas) infrastruktūru un iznomājot optiskā kabeļa dzīslas. DSP nesniedz sakaru (interneta, telefonijas, televīzijas vai nomātās līnijas) pakalpojumus Klientiem kas nav Komersanti (operatori).

	2. Pakalpojuma „Optiskā kabeļa dzīslas nomas” apraksts
	2.1. Pakalpojuma „Optiskā kabeļa dzīslas noma” (turpmāk – Pakalpojums) ietvaros DSP par maksu nodod Komersantam lietošanā DSP piederošas optiskā kabeļa dzīslas trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B var būt noteikta kabeļu kanalizācijas posma aka vai savienojuma kaste, vai kanalizācijas ievads ēkā vai skapī, vai kabeļu kanalizācijas nobeiguma punkts pie staba, torņa, masta vai kabeļu kanalizācijas caurules gals gruntī, Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai. Pakalpojuma ietvaros netiek veikta DSP optisko kabeļu, kanalizācijas pārbūve, modernizācija, jaunu kanālu vai aku izbūve.
	2.2. Kabeļa dzīslu trases garumu nosaka summējot kabeļu posmus, izmantojot kabeļu garumu marķējumus vai informāciju no DSP OTDR mērījumu sistēmas.
	2.3. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:
	2.3.1. Komersanta pieteikums ierīkot optisko dzīslu no punkta A līdz punktam B, norādot sekojošu informāciju:
	2.3.1.1. Komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs;
	2.3.1.2. Punkta A un B adreses (GPS koordinātas) un dislokācijas apraksts;
	2.3.1.3. Nepieciešamais kanālu (dzīslu skaits) un izmantošanas veids un tehniskie parametri (kabeļa tips, izmēri, komutācijas veids, komutējamās dzīslas uc.);
	2.3.1.4. Vēlamais datums, kad iecerēts uzsākt ekspluatāciju;
	2.3.1.5. Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs un epasts;
	2.3.1.6. Komersants detalizēti apraksta situāciju un veicamos darbus, ja Komersantam nepieciešams veikt papildus optiskā kabeļu ierīkošanas darbus no DSP infrastruktūras starpsavienojuma vietas līdz Komersantam nepieciešamai vietai (Komersanta aprīkojuma vietai ēkā vai līdz tā klientam). Šos darbus pilnībā apmaksā Komersants;

	2.3.2. DSP veic Teorētisko tehnisko izpēti (turpmāk – TTI, pēc dokumentācijas) savā esošā infrastruktūrā, bez nepieciešamības veikt jaunu izbūvi. Termiņš – līdz 3 darba dienām;
	2.3.3. Praktisko tehnisko izpēti (turpmāk – PTI) DSP veic pēc Komersanta akceptētas TTI, ja atbilstoši 2.3.1.6 punktam Komersants izsaka vēlmi DSP izbūvēt kabeli/dzīslu. Ja Komersants minētos darbus veic pats vai paša izvēlēts būvnieks, DSP izsniedz tehniskos noteikumus par kabeļa izbūvi/instalāciju līdz DSP infrastruktūras starpsavienojuma izveides vietai (uzmava, sadalne) tsk. instalācijai DSP ēku pievados līdz tuvākai akai/uzmavai. Termiņš – līdz 10 darba dienām.
	2.3.4. Optiskās dzīslas noma kabeļu kanalizācijā.

	2.4. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi noteikti šī Pamatpiedāvājuma Pielikums Nr.2
	2.5. Kabeļa dzīslas izveidei TTI, PTI un Nomas maksas aprēķinam, ņemot vērā ka vienā trases posmā izvietoto optisko kabeļu dzīslu skaits var tikt summētas divas vai vairākas Komersanta optiskā kabeļa dzīslu trases. Summēšanas nosacījumi:
	2.5.1. summējamās trases ir iekļautas vienā pieteikumā, norādot ka pieteikumā ir iekļautas saistītas trases;
	2.5.2. summējamās trases ir saistītas un veido vienu maršrutu.
	2.5.3. summēto trases garumu noapaļo līdz pilniem m;

	2.6. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu salīdzināšana ar DSP tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases noteikšana, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar DSP tīkla attīstības plānu informāciju, teorētiski novērtē Komersanta dzīslas izdalīšanas iespēju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana un praktiskās tehniskās izpētes tāmes sastādīšana.
	2.7. Pēc pozitīvas TTI Komersants un DSP noslēdz optiskās dzīslas nomas līgumu vai papildina esošo līgumu ar papildus pielikumu par pieprasīto pakalpojumu. Pakalpojuma apraksta piezīmēs jānorāda:
	2.7.1. ka nepieciešami tehniskie noteikumi (ja pievada optisko kabeli ierīko pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs);
	2.7.2. − ka nepieciešama kabeļa ierīkošana (ja komersants vēlas, lai pievada optisko kabeļa ierīkošanu nodrošina DSP). Kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta un norādīta PTI.

	2.8. Ja A vai B punktos jau ir esošs starpsavienojums (kabelis) ar DSP infrastruktūru ir pietiekama kapacitāte DSP tas tiek norādīts TTI.

	3. Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi
	3.1. Saistītu optisko dzīslu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma noslēgšanas pieprasījumu Komersants nosūta Pamatpiedāvājuma pielikumā norādītajai DSP kontaktpersonai.
	3.2. Saistītu optisko dzīslu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgums starp DSP un Komersantu tiek noslēgts rakstiski, līguma sagatave tiek nosūtīta Komersanata norādītai kontaktpersonai.
	3.3. Saistītu optisko dzīslu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgumu Grozījumu pieprasījumi Komersantam jānosūtā Līgumā norādītajai kontaktpersonai.
	3.4. Komersants un DSP samērīgā termiņā ved sarunas par Līguma noslēgšanu un grozīšanu, ievērojot komercdarbībā pieņemto līgumu noslēgšanas praksi un LR normatīvos aktus.

	4. Pakalpojumu pasūtīšana
	4.1. Pakalpojuma ierīkošanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās informācijas precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko vai kādu citu no DSP 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 nevarēs ilgstoši veikt darbus kabeļu kanalizācijas akās, jo ūdens atsūknēšana būs neefektīva. Rudens, ziemas, pavasara periodā iespējamas situācijas, apledojums un/vai noteikts vēja ātrums var radīt nelaimes gadījuma risku. Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0º C, tad praktiski netiek veikti darbi kabeļu kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ.
	4.2. DSP ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI/PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā pamatojumu informējot Komersantu, ja nav izpildītas TTI, PTI vai Tehniskos Noteikumos noteiktās vai Līguma prasības.

	5. Bojājumu pieteikšana un novēršana
	5.1. Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no DSP neatkarīgi apstākļi.
	5.2. Komersants piesaka saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumus noformējot pieteikumu Līgumā noteiktajā kārtībā. Komersants e-pastus sūta no Līgumā minētā e-pasta vai piesaka no Līgumā minētā tālruņa numura.
	5.2.1. Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru (pakalpojuma Nr), adresi un konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu, veidu un raksturu.
	5.2.2. piesakot bojājumu norādot arī kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu.

	5.3. Par saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad optiskās dzīslas bojājuma dēļ tiek bojāts Komersanta sakaru kanāls un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem
	5.4. Par saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kanāla pasliktināšanās (vājinājums), bet nav pārtraukta vai būtiski ietekmēta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem.
	5.5. Pieteikumus saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un bez sakaru pārtraukuma DSP apstrādā 1 darba stundas laikā, ja tas saņemts telefoniski vai 6 stundu laikā, ja tikai e-pastā.
	5.6. Saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības:
	5.6.1. DSP novērš optiskā kabeļu dzīslas bojājumu ar sakaru pārtraukumu 3 darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža;
	5.6.2. DSP novērš optiskā kabeļu dzīslas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža;
	5.6.3. Ja DSP nenovērš saistītu optiskās dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, tad DSP, pamatojoties uz Komersanta iesniegtu rakstisku pieteikumu, maksā Komersantam kavējuma sodu saskaņā ar Līguma nosacījumiem. DSP nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 darba dienu laikā no bojājuma novēršanas dienas.

	5.7. Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, DSP iespēju robežās piedāvā pagaidu optiskā kabeļa dzīslas izvietošanas iespēju (rezerves dzīslu/maršrutu). 7.9. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo personu saskaņojumu saņemšanas, vai citu no DSP neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai neiespējama.
	5.8. Pagaidu optiskā kabeļa dzīslu ierīkošanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa gadījumā, ka arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma vai staba remonta darbu pabeigšanas nodrošina Komersants par saviem līdzekļiem.
	5.9. Ja saistītu optiskā kabeļa dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma Objekta bojājumu radījis Komersants, trešā puse, nepārvarama vara vai nolietojums, tad DSP ir tiesības saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājuma gadījumā neatjaunot Objektu un nenovērst bojājumu, ja bojājuma novēršanas izmaksas pārsniedz 6 mēnešu ieņēmumus no saistītu optiskā kabeļa dzīslas kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas konkrētajā Objektā. Šādā gadījumā DSP, ja iespējams, pēc Komersanta pieprasījumiem nodrošina optiskā kabeļu dzīslas 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.
	5.10. Komersants ir atbildīgs par DSP Objektam un tajā izvietotajam DSP 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 saistītus tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies DSP vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.

	6. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
	6.1. DSP ir atbildīgs par tā vainojamas rīcības dēļ Objektā instalētajam Komersanta īpašumam nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.
	6.2. Komersants ir atbildīgs par DSP Objektam un tajā izvietotajam DSP 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 mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies DSP vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.
	6.3. 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.
	6.4. Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā DSP līgumsodu 150 EUR apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

	7. Piekļuves nosacījumi DSP kabeļu infrastruktūrai
	7.1. Piekļuves nepieciešamību plānotu darbu veikšanai, ieskaitot kabeļu ierīkošanu un demontāžu, Komersants piesaka vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot pieteikumu uz e-pastu ap@dsp.lv.
	7.2. Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot uz līgumā norādīto tālruni un e-pastu. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas seku likvidēšanai vai neatliekami un iepriekš neplānoti ekspluatācijas darbi avārijas situācijas iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic 24-48 stundu laikā no pieteikuma brīža.
	7.3. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju:
	7.3.1. Komersanta nosaukums;
	7.3.2. Pakalpojuma numurs;
	7.3.3. Trases posms un infrastruktūras elements, kuram nepieciešams piekļūt;
	7.3.4. Datums un precīzs laiks, kad nepieciešams uzsākt darbus;
	7.3.5. Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
	7.3.6. Veicamo darbu apraksts;
	7.3.7. Personas, kurām jānodrošina piekļuve – ja darbus veiks apakšuzņēmējs, arī apakšuzņēmēja nosaukums, fizisko personu vārds, uzvārds un personas kods;
	7.3.8. Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
	7.3.9. E-pasts komunikācijai;
	7.3.10. Apliecinājumu:
	7.3.10.1. par darba veicēju atbilstību noteiktajām prasībām;
	7.3.10.2. par regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā visā darbu veikšanas laikā.
	7.3.10.3. Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda DSP tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.
	7.3.10.4. DSP izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju plānotu darbu veikšanai DSP nosūta uz Komersanta e-pasta adresi no kuras ir saņemts pieteikums.
	7.3.10.5. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.


	7.4. DSP izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju neplānotu darbu veikšanai DSP nosūta no DSP e-pasta adreses uz Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
	7.5. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
	7.6. DSP dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei DSP infrastruktūras objektos Komersantam un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tie visā darbu veikšanas / piekļuves laikā nodrošina atbilstību visām šādām prasībām:
	7.6.1. Darbu veicējs ir Komersants vai cita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska persona, kas reģistrēta būvkomersantu reģistrā kā būvkomersants, kas veic darbību telekomunikāciju sistēmu un tīklu jomā (turpmāk – Būvkomersants);
	7.6.2. Būvkomersantam nav pasludināts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process un nav uzsākts likvidācijas process;
	7.6.3. Būvkomersantam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot attiecīgās polises kopiju;
	7.6.4. Būvkomersants ir veicis visas sociālās apdrošināšanas iemaksas un tam nav nodokļu un citu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot izziņu par Būvkomersanta uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaitu un par pēdējos divos pārskata gados veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām (kopā par gadu) un izziņu par to, ka nav nodokļu un citu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
	7.6.5. 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;
	7.6.6. Būvkomersants apliecina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu veikšanas laiku;
	7.6.7. Būvkomersantam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma darbos, tas ir, vismaz 2 gadu tīklu ierīkošanas darbu veikšanas pieredze DSP vai līdzvērtīga apjoma sakaru tīklā, un par minētajiem darbiem pasūtītājs nav iesniedzis sūdzības, kā arī tam ir pieejami šo darbu izpildei nepieciešamie resursi un materiālās iespējas, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot informāciju par atbilstību uzskaitītajiem nosacījumiem;
	7.6.8. Būvkomersants veicot darbus ņem vērā DSP uzraugošās personas, par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp DSP, Komersantu un/vai Būvkomersantu, norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos dokumentus;
	7.6.9. Būvkomersants apliecina atbilstību šajā pielikumā noteiktajām prasībām pirms darbu veikšanas katrā atsevišķā DSP objektā, saskaņā ar katru Nomas pieteikumu, kas parakstīts starp DSP un Komersantu. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē atļauju veikt darbus citā objektā.
	7.6.10. DSP ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.

	7.7. Pamatpiedāvājuma prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās sagatavošanās darbu tehniskajai izpētei veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens sūknēšana, sniega tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic DSP pavadošās personas uzraudzībā.
	7.8. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds no šajā pielikumā uzskaitītajiem darbu veikšanas DSP infrastruktūras objektos nosacījumiem, Būvkomersantam piekļuve DSP infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes nodrošinājuma saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, jebkurā darbu izpildes stadijā.

	8. Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā
	8.1.1. Par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām saistībā ar izmaiņu ieviešanu, DSP saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai.


