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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: AND/2010/23 
 

1.2. PASŪTĪTĀJS: 
 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

Reģistrācijas numurs: 90000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv  

Kontaktpersonas 
Aglonas novada domes Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers, 
tālr.26565118 
Aglonas novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, 

tālr.65324573, e-pasts: padome@aglona.lv  

1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

Iepirkuma priekšmets – „Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana 

Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās ‖. 
1.4. CPV kods: 51700000-9  
1.5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

1.5.1. Līguma izpildes vieta ir Aglonas novads, Aglonas novada domes iestādes un 
struktūrvienības (norādītas 2.pielikumā).  

1.5.2.Līguma izpildes laiks ir 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 
1.6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 

1.6.1.Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 

2010.gada 21. decembra plkst. 11:00 Aglonas novada domē, Someresetas iela 34, 
Aglona, Aglonas novadā, lietvedībā, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 12:00 un no 
14:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.  
1.6.2.Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ 

iesniedzējam. 
1.7. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 

1.7.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma 
nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.7.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1 punktā noteiktajā 
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. 
Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

pasūtītājam. 
1.8. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

1.8.1 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
1.8.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 
1.8.1.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

1.8.1.3.atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības 
pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās‖ 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23). Neatvērt līdz 2010.gada 
21.decembra  plkst. 11:00‖. 

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

1.8.2.1. pretendenta atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopijas), ieskaitot pieteikumu 
dalībai iepirkumā; 
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1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopijas); 
1.8.2.3. finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija). 

1.8.3.Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūtas atsevišķi tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. 
Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz 

piedāvājuma oriģināla un tā kopijām attiecīgi norāda ―ORIĢINĀLS‖ un ―KOPIJA‖. 
1.8.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
1.8.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

1.8.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.  
1.8.7.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.8.8.Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2. punktā noteikto gadījumu, 

ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.9. CITA INFORMĀCIJA 

1.9.1.Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājai Ingūnai Barkevičai  (tālr.65324573). Rakstisku 
skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa 
faksu 65324573 vai e-pastu- padome@aglona.lv   

1.9.2.Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildus informāciju, iepirkuma komisija 
to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.9.3.Skaidrojumi par iepirkuma nolikumu tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta 
pieprasījuma pamata, kā arī ievietoti Aglonas novada pašvaldības interneta mājas lapā 
(www.aglona.lv) sadaļā \Publiskie iepirkumi\. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana ar mērķi 

veikt sistemātisku apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošanu Aglonas novada domes 
iestādēs un struktūrvienībās visā Aglonas novadā. 

2.2.Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus. 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM  

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā: 

3.1.1.pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā; 

3.1.2.pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 
vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu; 

3.1.3.  Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta ( ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā  katrā valstī pārsniedz  100 latus; 

3.1.4. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā 

stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā 
vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar 
personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētie izslēgšanas 

nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā 
stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas 

sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma 
spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) 
mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, — 18 (astoņpadsmit) mēneši); 

3.1.5.  pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos; 

3.1.6. pretendenta gada finanšu vidējam apgrozījumam attiecībā uz konkrēto iepirkuma 
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priekšmetu par iepriekšējiem 3 gadiem jābūt ne mazākam par piedāvāto līgumcenu 
divkāršā apmērā; 

3.1.7. pretendents vismaz gadu nodarbina vismaz 2 (divus) speciālistus ar profesionālās 

pilnveides izglītību ugunsdrošībā; 
3.1.8. speciālistam (-iem), kuri sniegs pakalpojumu, obligāti jābūt ar profesionālās pilnveides 

izglītību ugunsdrošībā; 
3.2. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.1.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, 
netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1 Pretendentu atlases dokumenti: 

4.1.1.Pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai iepirkumā „Apsardzes sistēmu un  
ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās‖. 
Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā 

norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka: 
a) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību 

izpildi, iepirkuma  noteikumi ir skaidri un saprotami; 
b) pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav 

apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta 

bankrotu; 
c) pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts; 
d) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti 

pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi; 

e) gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz konkrēto iepirkumu par iepriekšējiem 
3 gadiem ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu divkāršā apmērā; 

f) pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā 
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā; 

g) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un iepirkumu priekšmetu ir 
patiesas; 

h) pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; 
i) šis piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 

dienas, skaitot no cenu aptaujas nolikumā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas; 

j) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikumā izklāstītos 
nosacījumus. 

4.1.2.Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 
reģistrācijas apliecības kopija. Ja pretendents darbojas uz speciāla tiesību akta pamata, 
tad jāiesniedz šis tiesību normatīvais akts. 

4.1.3.Uzņēmuma reģistra izziņa - pilna aktuālā informācija par uzņēmumu.  
4.1.4.Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde 

Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents 
reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās 
apdrošināšanas  obligāto iemaksu parādu , kas nepārsniedz 100 latus, katrā valstī , pēc 

pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz ne vēlāk kā 10(desmit) darba dienu laikā, kas izdota 
ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Pretendents ir tiesīgs minēto izziņu 

iesniegt iepirkuma piedāvājumā. 
4.1.5.Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu profesionālās pilnveides izglītību 

apliecinošu dokumentu kopijas ugunsdrošībā nodarbinātajiem speciālistiem. 

4.1.6.Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu dzīvesgājumu apraksti (CV) (izmantojot 
4.pielikumā doto paraugu).  

 
 



5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto formu, ņemot vērā tehniskajā 
specifikācijā (2.pielikums) noteiktās prasības, kā arī iesniedz citus materiālus, kas raksturo 

piedāvājumu, ja tas ir nepieciešams. 
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

6.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai 
(3.pielikums).  

6.2.Visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu 

no trešajām personām u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai 
izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām norādītajās cenās. 

6.3. Finanšu piedāvājumā summu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
6.4.Pretendenta piedāvātās cenas ir nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 
7. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 

7.1.Iepirkuma komisija izvēlas vislētāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma 
prasībām. 

7.2.Vērtējot piedāvājumu komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

7.3.Pasūtītājam ir tiesības nevērtēt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta atlases dokumenti, 

tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām. 
8. IEPIRKUMA LĪGUMS 

8.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 
(5.pielikums). 

8.2.Piedāvājumā pretendents var iekļaut priekšlikumus līguma projektam par gadījumiem, kas nav 
paredzēti līguma projektā. 

 IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi – saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

Pretendenta tiesības un pienākumi – saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 
11. NORMATĪVIE AKTI 

Publisko iepirkumu likums. 
 
Pielikumā:  1) 1.pielikums - pieteikuma paraugs:  

2) 2.pielikums – tehniskā specifikācija; 
3) 3.pielikums - finanšu piedāvājuma forma; 

4) 4.pielikums - iepirkuma līguma izpildē iesaistītā speciālista dzīvesgājuma apraksta 
(CV) paraugs; 
5) 5.pielikums –  līguma projekts: 

 
 

 
 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs              I.Barkeviča 
 

 
 



1. pielikums 

Iepirkuma  nolikumam 
Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana  

Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās  
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23  

 
Pieteikums iepirkumam 

 

„Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada 

iestādēs un struktūrvienībās ” 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23 
 

Aglonas novada domes Iepirkuma komisijai  
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

a) ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem 
un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 
b) pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu; 
c) pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi , kas 

kopsummā pārsniedz  100 latus Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts; 
d) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta 
profesionālās darbības pārkāpumi; 

e) gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz konkrēto iepirkumu par iepriekšējo gadu ir ne 
mazāks par piedāvāto līgumcenu divkāršā apmērā; 

f) pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 
g) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un iepirkumu priekšmetu ir patiesas. 

h) pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; 
 i) piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot 

no iepirkuma procedūras  nolikumā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas; 
j) _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt 
visus  nolikumā izklāstītos nosacījumus. 

  
Pretendenta nosaukums: 

 
Reģistrēts _________________________   
  (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ . 
Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 
Bankas rekvizīti: 
Kontaktpersona: ________________________________________. 

    (vārds, uzvārds, amats) 
 

Telefons:    Fakss:     E-pasta adrese: 
 
 Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 
Datums: 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs



2. pielikums 

Iepirkuma  nolikumam 
Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana  

Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās  
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

Nr. Obekts Adrese Uzstādītā 
paneļa 

nosaukum
s 

Dūmu un 
siltumdevēju 
skaits (gb). 

Zonas Pretendenta 
piedāvājums 

1. Aglonas 

viduskola 

Aglona, Daugavpils iela 
6 

    

1.1 Ēdnīca  Benttel 
J424 

 6  

1.2 Datorklase  Benttel 
J424 

 4  

       

2. Sporta halle  Aglona, Daugavpils iela 
6 

MAG 16  16  

3. Aglonas novada 

pirmsskolas 

iestāde(PII) 

Aglona, Jaudzemu iela 7 Benttel 
J424 

 18  

4. Aglonas 

administrācijas 

ēka ar saieta 

namu 

Aglona, Somersetas iela 
34 

NX8 
ugunsdroš

ības un 
apsardzes 

panelis 

 6  

5. Aglonas novada 

bibliotēka 

Aglona, Daugavpils iela 
38 

NX4 
ugunsdroš

ības un 
apsardzes 

panelis 

 4  

6. BSAC 
"Somerseta" 

Aglona, Jaunciema 35 (DSCL) 
vajag 

precizēt 
uz vietas 

vajag precizēt 
uz vietas 

  

7. Kastuļinas 

pagasta 

pārvaldes ēka 

ar kultūras 

namu 

Kastuļinas pagasts, 
Priežmala, Aglonas 

novads 

SD 32 
ugunsdroš

ības 
panelis 

170   

8. Priežmalas 

pamatskola 

Kastuļinas pagasts, 
Priežmala,  

Aglonas novads 

MAG 16 104   

9. Šķeltovas 

pagasta 

pārvaldes ēka 

Šķeltovas pagasts, 
Šķeltova, Daugavpils 

iela 7, Aglonas novads 

Smart line 
ugunsdroš

ības 
panelis 

43 8  

10. Šķeltovas 

pamatskola 

Šķeltovas pagasts, 
Šķeltova, Aglonas 

novads 

CL-2100E 32   



11. Šķeltovas 

bērnudārzs  

Šķeltovas pagasts, 
Šķeltova, Aglonas 

novads 

Benttel 
J424 

80   

12. Grāveru 

pagasta 

pārvaldes ēka 

Grāveru pagasts, 
Grāveri,  Aglonas 

novads 

MAG 16 61   

13. Grāveru 

pamatskola 

Grāveru pagasts, 
Grāveri, Ezeru iela 44, 

Aglonas novads 

MAG 6 7 
(kombinētais 
signāldevējs) 

  



3. pielikums 

Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana  

Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās  
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

 

Nr.p.k. Pozīcija Piedāvātā cena LVL bez 

PVN 

1 Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības sistēmu 

pakalpojumi  

 

Kopā LVL (bez PVN__%)   

PVN __%  

Kopā LVL ( ar PVN __%)  

 
 

Pretendentam jāiesniedz viena cena par visiem trīspadsmit objektiem gadā 
Cena veidojās no: 

Ceļa izdevumi; 
Objekta apkopes biežums ko nosaka pretendents atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem 

aktiem (cena par vienu izbraukumu uz objektu); 

Viena objekta apkopes izmaksas, kur ietilpst visas sistēmas apkope arī to sastāvdaļu, kas nav 
minētas tehniskā specifikācijā; 

Visi nodokļi, nodevas, kas saistīti ar objektu apkopi izņemot PVN; 
 
Papildus jāiesniedz 

1. izmaksas par ārkārtas izbraukumu pēc pasūtītāja pieprasījuma (pasūtītājam informācijai); 
2. izmaksas par diennakts kontroles sistēmas uzstādīšanu atbilstoši UN-04 119p. Objektiem 

nr.8; 9; 10; 11; 12.(izmaksas iekļaut līguma summā) 
 
 

Datums: 
 

 
Datums: 
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 

zīmogs 
 

 
 

 

 

 



4. pielikums 

Iepirkuma  nolikumam 

Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana  
Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās  

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23  
 

Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā speciālista dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs  
 

Vārds 
Uzvārds 
Dzimšanas datums 

Patstāvīgās dzīvesvietas adrese 
Kontaktinformācija 
 

Izglītība: 
Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas) 

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

 

Speciālie kursi (pievienojot sertifikātu/apliecību kopijas) 

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Priekšmets  

Apliecinošs dokuments  

 
Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 
     

 
Parakstot šo CV, es, (vārds, uzvārds)______________________ ,apliecinu sekojošo: 
 

 Piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumam „Apsardzes sistēmu un  
ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās‖ 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23) Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un apzinos, 
ka saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem visa dokumentācija, kuru Pretendents iesniedzis 
iepirkuma komisijai, ir publiski pieejama;  

 Apliecinu, ka ________._____.___________ esmu noslēdzis __________ (darba vai 
uzņēmuma līgums, no kura izriet darba tiesiskās attiecības) ar ____________ (pretendenta); 

 Apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē gadījumā, ja Pretendentam 
__________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu; 

 Apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu 
konflikta situācijā; 

 

 Mana augstāk sniegtā informācija ir patiesa. Es apzinos, ka nepatiesas informācijas 



sniegšanas gadījumā Pretendents, kurš iesniedzis šo CV, tiks izslēgts no tālākas dalības 
iepirkuma vai iepirkuma līguma izpildes procesā. 

 

 Apzinos, ka gadījumā, ja personīgi nepiedalīšos iepirkuma līguma realizācijā (izņemot 

ārkārtas apstākļus, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā), Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt 
iepirkuma līgumu ar ___________ (Pretendenta nosaukums). 

 
   
______________________________________________________________ 

 
Sastādīšanas vieta un laiks,   vārds, uzvārds,   paraksts 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. pielikums 

Iepirkuma  nolikumam 

Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana  
Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās  

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23  
 
 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

Aglona,       2010.gada ___._________ 
 
Aglonas novada dome, tā priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kurš, rīkojas saskaņā ar 

pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un  
____________________, tā ______________________________ personā, kurš darbojas 

saskaņā ar __________________, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā – Puses, 
atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Apsardzes sistēmu un  
ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās‖ 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2010/23) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 
Līgums): 

 
LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar savu darbu un līdzekļiem sniedz Pasūtītājam apsardzes un 
ugunsdrošības sistēmu apakalpošanas pakalpojumus Aglonas novada iestādēs un 

struktūrvienībās, turpmāk – Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. 
 

LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1.  Kopējā Līguma cena par visu Līguma darbības laiku  ir LVL ___(______________lati un 

____________santīmi), pievienotās vērtības nodoklis __% - LVL ______________, kopā 
LVL ___________________ (_________________________).  

2.2.  Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, par to 

mēnesī saņemot maksu _____ LVL (_______), PVN __% - ___ LVL (______), kopā ___ 
LVL (_______) mēnesī.. 

2.3.Summās nav iekļautas akreditētas laboratorijas pakalpojumu izmaksas par riska faktoru 
laboratoriskiem mērījumiem un tiek noteiktas papildus pēc laboratorijas piestādītā rēķina. 

2.4.Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina 

un darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 3.2.3.apakšpunkts)  saņemšanas uz 
Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 

2.5.Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad naudas summa ir ieskaitīta Izpildītāja norēķinu 
kontā. 

2.6. Pasūtītājs maksājumus veic Latvijas latos. 

2.7. Par Līguma 2.4.punktā noteiktā samaksas termiņa neievērošanu, Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no laikā nesamaksātās rēķinā 

norādītās summas, par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % apmērā 
no rēķina kopējās summas. 



 

PUŠU SAISTĪBAS  

 

3.1. Pasūtītājs apņemas: 

3.1.1. Līguma 2. punktā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt Izpildītājam par pilnīgi 
un pienācīgā kvalitātē sniegtajiem Pakalpojumiem; 

3.1.2.  sniegt Izpildītājam tā pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Izpildītājam ir 

nepieciešami Līguma izpildei; 
3.1.3. izskatīt un pieņemt lēmumus par Izpildītāja iesniegto priekšlikumu izpildi tādos 

termiņos, kas neaizkavē Līguma izpildi 
3.1.4. noteikt par atbildīgo kontaktpersonu ______________, tālruņa Nr. _________. 

3.2. Izpildītājs apņemas: 

3.2.1. kvalitatīvi un savlaicīgi sniegt šī Līguma 1.punktā minēto Pakalpojumu saskaņā ar 
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

3.2.2. pēc Līguma noslēgšanas 14 (četrpadsmit) dienu laikā iesniegt tehniskajai 
specifikācijai (Līguma 1.pielikums) atbilstošu darbu izpildes kalendāro grafiku;  

3.2.3.  iesniegt katru mēnesi darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu par 

paveiktajiem darbiem, kurus paredz šis Līgums un darbu izpildes kalendārais 
grafiks (Līguma 3.2.2.punkts); 

3.2.4. noteikt par atbildīgo kontaktpersonu ___________________tālruņa Nr. 
_______________. 

3.3.Izpildītājam ir tiesības slēgt Līgumus ar apakšuzņēmējiem Līguma priekšmetā minēto 

saistību izpildei. Šādā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pašā 
mērā, kā par savējo.  

 
PUŠU ATBILDĪBA 

 

4.1.Izpildītājs ir atbildīgs par šī Līguma priekšmetā uzdoto Pakalpojumu kvalitāti, pie 
nosacījuma, ka Pasūtītājs izpilda savas saistības kvalitatīvi un paredzētajos termiņos.  

4.2.Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas rodas no Pasūtītāja saņemtas nepatiesas informācijas 
rezultātā. 

4.3.Neviena Puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tās iemesls ir 

nepārvarama vara, kas ir rezultāts tādiem notikumiem kā ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, 
streiki, kara darbība u.t.t., kas notikuši pēc šī Līguma noslēgšanas un tieši iespaidojuši 

Līguma izpildi.  
4.4.Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru Pusi 

personīgi, telefoniski vai rakstiskā veidā par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, to 

prognozējamo ilgumu, un Puses vienojas par tālāko sadarbības veidu.  
 

5. KONFIDENCIALITĀTE 

 
5.1.Visa informācija, ko Puses sniedz un nodod viena otrai Līguma izpildes laikā un kas tiek 

speciāli atzīta par konfidenciālu, nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez otras 
Puses rakstiskas piekrišanas. Nepieciešamības gadījumā Puses var speciāli noteikt, tai skaitā 

paplašināt vai sašaurināt, konfidenciālas informācijas apjomu, kā arī ieviest Līgumā speciālu 
konfidencialitātes procedūru. 



5.2.Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā ir kļuvusi publiski 
pieejama likumīgi vai saskaņā ar konfidencialitātes procedūras noteikumiem, ja tādi tiek 

ieviesti. 
 

6.LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1 gadu no Līguma 

noslēgšanas brīža. 

6.2. Līgumattiecības par izbeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas savstarpējās saistības. 

6.3. Līgums var tikt izbeigts, pamatojoties uz Pušu savstarpēju vienošanos vai arī pēc kādas 
Puses iniciatīvas, par to brīdinot otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

 

7. OFICIĀLIE PAZIŅOJUMI 

 

7.1.Puses vienojas, ka visi paziņojumi vai citi dokumenti, kas nododami saistībā ar šo Līgumu, ir 
jānodod otras Puses kontaktpersonām pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai uz  Līguma 
7.2., 7.3.punktā norādītajām adresēm. 

7.2.Visi Pasūtītāja oficiālie rakstiskie paziņojumi Izpildītājam sakarā ar šo Līgumu tiek adresēti 
Izpildītāja kontaktpersonai uz sekojošu adresi: ______ (e-pasts: ________), tālr. ________. 

7.3.Visi Izpildītāja oficiālie rakstiskie paziņojumi Pasūtītājam sakarā ar šo Līgumu tiek adresēti 
Pasūtītāja kontaktpersonai uz sekojošu adresi: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 

novads, LV-5304 (e-pasts: padome@aglona.lv), tālr. 65324573. 

 
8.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

8.1. Katra no Pusēm apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras 
Puses prestižam un interesēm. 

8.2. Izmaiņas Līgumā vai Līguma papildinājumi stājas spēkā un kļūst par neatņemamu un 
būtisku Līguma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās. 

8.3. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja nav 
iespējams vienoties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda rašanās dienas, jebkura no 
Pusēm ir tiesīga griezties Latvijas Republikas tiesu iestādēs strīdus izšķiršanai. 

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 
8.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, 

īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā noteiktie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, 

adreses u.c., tad tā 3 darba dienu laikā paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī 
punkta noteikumu, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot 

Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi. 
8.6. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trijām) lapām ar __ 

(_______) pielikumiem uz ___ (_______) lapām. Katrai Pusei tiek nodots viens Līguma 

eksemplārs. 
9.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

  

mailto:aigars.biceks@leiput.lv


PASŪTĪTĀJS: 
Aglonas novada dome 

Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novads, LV-5301 

reģ. Nr. 90000065754 
Banka   A/S SEB banka 
Kods UNLALV2X 

Konts Nr. LV47UNLA0026000130122 
 

___________________________________ 
 
  I. Reščenko 

 
z.v. 

IZPILDĪTĀJS: 
 

 
 

 
 
 

 
 

___________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


