
 

Skaidrojums 4: 

Nē, tā ir speciāls bankas nodrošinājums un ar iemaksu pašvaldības kontā to aizstāt nevar! 

 

Jautājums 4: 

Vai nolikuma 4.11. punktā minēto  Bankas izsniegto apliecinājumu varam aizstāt ar 

iemaksu Pasūtītāja kontā summu kā galvojumu, kas ir ne mazāk kā 5% no mūsu Finanšu 

piedāvājuma summas? Ja mēs nekļūstam par uzvarētāju, tad Jūs kā Pasūtītājs mums šo 

summu atmaksājiet. 

 

Skaidrojums 3: 

Tā kā neesam noteikuši, ka to drīkst darīt tikai viens cilvēks, tad var būt vairāki eksperti 

vienā jomā. 

 

Jautājums 3: 

Vai Sociālās (t.sk., kultūras, sporta, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības) jomas 

eksperta vietai varam piesaistīt divus speciālistus.  

 

Skaidrojums 2: 

Satversmes tiesa 24.02.2011. (lietā Nr. 2010-48-03) spriedumā ir pateikusi, ka "Teritorijas 

plānošana ir viens no valsts vides politikas mērķu sasniegšanas līdzekļiem (sk. Satversmes 

tiesas 2007.gada 8. februāra sprieduma lietā Nr. 2006-09-03 11. punktu).Atbilstoši 

Teritorijas plānošanas likumam šajā procesā pašvaldībai ir jāievēro ilgtspējības princips, 

tātad pašvaldībai ir jāapsver arī jautājumi, kas saistīti ar iespējām veicināt enerģijas 

iegūšanu no atjaunojamiem energoresursiem." Kuldīgas un Skrundas novadu iedzīvotāji un 

uzņēmēji interesējas par vēja elektrostaciju būvniecības iespējām. Kuldīgas un Skrundas 

novadu teritorijas plānojumos ir paredzēts analizēt vēja enerģijas ražošanai labvēlīgas 

teritorijas sabalansējot dabas, sabiedrības un atsevišķu īpašumu īpašnieku intereses. Tā kā 

pamatojoties uz attīstības programmu tiks izstrādāti teritorijas plānojumi, uzskatu, ka 

pretendentam ir nepieciešamas zināšanas vēja enerģijas ieguvē. 

 

Jautājums 2: 

Lūdzam Jūs skaidrot Iepirkumu nolikuma par attīstības programmu izstrādi 3.7. punkta 

prasības “Pretendents ne vairāk kā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 2 (divus) 

teritorijas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar vēja enerģētikas attīstību un kuros plānota 

konkrētu ražošanas objektu izvietošana” atbilstību iepirkuma priekšmetam.  

 

Skaidrojums 1: 

Teritorijas plānojumi vai detālplānojumi, kuros ir analizēta konkrētu ar vēja enerģiju 

saistītu energo ražošanas objektu izvietošana, ir noteikti šo objektu raksturlielumi, 

aizsargjoslas un analizēta ietekme uz apkārtējo vidi. 

 

Jautājums 1: 

Lūdzam skaidrot, kādi  izstrādātie dokumenti ir uzskatāmi kā pieredze šādai prasībai  „Vismaz 2 

(divu) teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde, kas saistīta ar vēja enerģētikas attīstību un kuros 

plānota ražošanas objektu izvietošana”? 

 


