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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

1.1. Pasūtītājs: Aglonas novada dome, reģ. Nr. 90000065754 

Somerestas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV- 3001 

Tālrunis: 65324573, Fakss: 65324573 

e-pasts: padome@aglona.lv  

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona: 

 juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu 

iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                   
Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573 

 tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājs Viktors 

Dimpers,  tālr.26565118 

2.  Pretendents 

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, 
kas iesniegusi piedāvājumu. 

2.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a) pretendenta paraksttiesīga amatpersona; 

b) pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs; 

c) visi personu apvienības dalībnieki; 

d) pretendenta pilnvarota persona. 

3. Nolikuma saņemšana 

3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus 
nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja mājas lapā internetā: 
www.aglona.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi‖. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir 

pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to 
sagatavojot savu piedāvājumu. 

3.2. Ar nolikumu klātienē var iepazīties un to var saņemt Aglonas novada domē Aglonā, 
Somersetas ielā 34, lietvedībā darbdienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 
16:00. Nolikumu var saņemt minētajā vietā un laikā līdz nolikuma 6.2. punktā noteiktajam 

datumam un laikam. 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

4.1. Iepirkuma „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam  „Ūdenssaimniecības 
attīstība Aglonas pagasta  Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana‖ ID Nr.AND/2011/1/ERAF 

iepirkuma priekšmets sastāv no būvdarbu veikšanas. 

4.2. Iepirkuma priekšmeta ir  SIA „Drafts Vides tehnoloģijas‖ izstrādātā tehniskā projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana‖, no 

kura ir izņemti sekojoši darbi ―Pašteces kanalizācija un kanalizācijas spiedvads‖ atstājot  
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, realizācija, detalizēts apraksts ir pievienots Tehniskajā 

specifikācijā (11.pielikums). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45231300-8.   

4.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Aglona, Aglonas  pagasts, Aglonas novads. 

4.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2011. gada 15.jūlijs.   

5. Informācijas apmaiņa 

5.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, kas 

mailto:padome@aglona.lv
http://www.jelgavasnovads.lv/


 

4 

 

nosūtīta pa e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija 
uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta 
atbildes vēstuli tās sūtītājam. 

5.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

5.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi un Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 

5.4. Pretendents savu dalību iepirkumā reģistrē e-pasta adresē: inguna.barkevica@aglona.lv  
(pieteikumā uzrādot sekojošu informāciju: pretendents, kontaktpersona, kontakttelefons, e-

pasta adrese). 

5.5. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 30.panta prasībām. 

5.6. Pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 29.panta trešās daļas nosacījumiem līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus iepirkuma konkursa 

nolikumā. Par veiktajiem grozījumiem pasūtītājs informē reģistrētos pretendentus un 
Iepirkumu uzraudzības biroju, kā arī publicē informāciju savā mājas lapā internetā. 

6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība 

6.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. 

6.2. Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās Aglonas novada domē, 
Aglonā, Somersetas ielā 34,  darbdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 

16:00,  bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 18.februāra plkst.11:00 vai atsūtot tos pa pastu. 
Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam 
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc 

minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdoti iesniedzējam. 

6.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

6.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Aglonas novada 

domē, Aglonā, Somersetas ielā 34 darbdienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 
līdz 16:00, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā 

izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par 
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

6.5. Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 18.februārī plkst.11:00 Aglonas novada domē, Aglonā, 

Somersetas ielā 34 . 

6.6. Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta un tajā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie 

pārstāvji, kā arī citas personas. 

6.7. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, 

kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu. 

6.8. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc 
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 
pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

6.9. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai 
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai 

kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti 

mailto:inguna.barkevica@aglona.lv
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atpakaļ iesniedzējam. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

7.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas skaitot 
no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 
termiņu. 

7.3. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to 
rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas, kas izsniedzis piedāvājuma 

nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 
pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma 
nodrošinājumu. 

8. Piedāvājuma noformējums 

8.1. Piedāvājums sastāv no četrām daļām, veidojot dokumentus „ORĢINĀLS‖ un „KOPIJA‖ : 

a) Pretendenta atlases dokumentiem tai skaitā pieteikums dalībai konkursā (viens 
oriģināls un viena kopija); 

b) Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija); 

c) Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopijas); 

d) Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija). 

8.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 
labojumiem un dzēsumiem.  

8.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma 

nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina 
caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b) pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 
atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

8.4. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 
radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi „TULKOJUMS PAREIZS‖; 

b) pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

8.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas 
apliecinājums ietver: 

a) norādi „KOPIJA PAREIZA‖; 

b) pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

8.6. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda: 

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

c) pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;  
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d) pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru; 

e) atzīmi Piedāvājums „„Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētam projektam  
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  Aglonas ciemā I kārtas 

paplašināšana”, identifikācijas Nr. AND/2011/1/ERAF; 

f) atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2010.gada 18.februāra 

plkst.11.00”. 

8.7. Visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu 
juridiskā spēka likumu. 

9. Cita informācija 

9.1. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8`.panta nosacījumiem. 

9.2. Pretendenta piedalīšanās Pasūtītāja organizētajā iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas 
izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

9.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

10. Piedāvājuma nodrošinājums 

10.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 5 (pieci) 
procentu apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas. Piedāvājuma nodrošinājumu 

izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta banka, kas 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma 
veidnei (3.pielikums). 

10.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

a) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, 
kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma 
izsniedzējs; 

b) līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma 
līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu vai līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai. 

10.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā: 

a) pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 

b) pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām; 

c) pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 
piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

10.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

a) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

b) izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma 

noteikumiem; 

c) izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

10.5. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no nolikuma 

10.4.punktā minētajiem nosacījumiem. 

11. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 
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11.1. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu var 
attiecināt  kaut vienu no Publisko iepirkuma likuma 39.panta 1.1 – 1.11. apakšppunktiem. 

11.1.1. Nolikuma 11.1.punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendentu, 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents Būvniecībai 
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 

11.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

11.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents 
Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

11.2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas 
veiks Būvniecību: 

a) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, 
vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai 

cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu, un 

b) gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt 
savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām 
prasībām. 

11.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli. 

11.3.1. Pretendenta iepriekšējo darbības gadu laikā vidējam finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu rekonstrukciju un to būvniecības jomā pēdējo 3 (trīs) 
gados (2007., 2008. un 2009.) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par piedāvāto 
līgumcenu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, finanšu vidējais gada apgrozījums 

iepriekšminētajā jomā par nostrādāto laika periodu ir 3 (trīs) reizes lielāks par 
pretendenta piedāvāto līgumcenu. 

11.3.2. Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls. 

11.3.3. Pretendenta likviditātes kopējam koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa 
saistības) 2010.gadā jābūt ne mazākam par 0,7. 

11.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 

11.4.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņam) laikā ir: 

a) veicis vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības objektu (vienāda vai lielāka satura un 
apjoma darbus) rekonstrukcijas vai to būvniecības darbus; 

b) par iepriekšminētajiem pakalpojumiem ir saņēmis pozitīvas atsauksmes. 
11.4.2. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām 

prasībām: 

a) pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības objektu 
(vienāda vai lielāka satura un apjoma darbus) rekonstrukcijas vai to būvdarbu 

vadīšanu; 
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b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam 
būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta 
licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja 

šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību 
akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un 
gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 
uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā; 

c) pretendentam ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jāreģistrē būvkomersantu reģistrā būvdarbu vadītājas kā 
pretendenta būvniecības atbildīgā persona; 

d) būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā 

esošiem. 

11.4.3. Pretendenta piedāvājumā iekļautās galvenās iekārtas, kuras plānots uzstādīt 

projekta ietvaros, ir sertificētas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. 

11.4.4. Līguma izpildes laikā pretendents spēj nodrošināt pasākumus vides aizsardzības 
prasību nodrošināšanai. 

11.4.5. Pretendents var nodrošināt nolikumā norādītā objekta būvniecības veikšanai, 
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 

11.4.6. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un strādā šādas vadības sistēmas - kvalitātes 
pārvaldības un vides pārvaldības sistēma. 

11.4.7. Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācija prasībām, 

Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo 
attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem 

nododamo būvniecības darbu saraksta veidni (6.pielikums). Sarakstā iekļauj visus 
uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos 

par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei 
un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu. 

11.5. Piedāvājumi, kurus iesnieguši pretendenti, kuri neatbilst nolikuma 11.sadaļā norādītajām 
prasībām, tālāk netiek izskatīti un tiek izslēgti no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā. 

12. Iesniedzamie dokumenti 

12.1. Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 
uzskaitīti 12.sadaļā.  

12.2. Pretendenta atlases dokumenti: 

12.2.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši 
nolikuma veidnei (1.pielikums). 

12.2.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 
kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās 

personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja 
dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā 

personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, 
jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma 
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procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas 
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt 
attiecīgo juridisko personu. 

12.2.3. Pretendenta apliecinājums par to, ka: 

a) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu 
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību 

būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

 viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, 
kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie 

Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, 
kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums par sodu vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

 vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, 

ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu 
vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No 

dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši 18 mēneši. 

c) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir 
ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 
No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši 12 mēneši; 

d) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta 
bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

termiņam pretendents būs likvidēts; 

e) 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 nepārsniedz 100 latus; 

f) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju 
mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru 
gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai 

nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem 
valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas 
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divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas 
publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā 
nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša 
vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

g) pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura 
nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, 

viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās 
darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas 

termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša 
darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē 

atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts 
ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu 

dienesta mājas lapā internetā; 

h) ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju 
mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru 

gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 
70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā 

pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā 
attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. 
Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo 

četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas 
dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā 

no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai; 

i) pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura 

nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, 
viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās 

darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas 
termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša 
darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, 

pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 

klasifikācijas divu zīmju līmenim. 

      Pretendenta apliecinājums sagatavojams atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei 
(2.pielikums). 

12.2.4. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas 
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību 
kopijas. 

12.2.5. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai 

apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 
būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz 
attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai 

kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
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12.2.6. Kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un 
Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai 
nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. 1 

12.2.7. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura 
apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 

39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie 
reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 100 latus1. 
12.2.8. Izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai 

kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā 
minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā 
dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus1. 
12.2.9. Lai apliecinātu Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 8. un 9.punktā 

minēto informāciju, ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents 
un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona 
iesniedz savu apliecinājumu. 1 

12.2.10. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 11.3.1., 11.3.2. un 11.3.3.punktos minētajām 
prasībām pretendents iesniedz pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta 

finanšu vidējo apgrozījumu bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz 
ūdenssaimniecības objektu rekonstrukciju un to būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) 
gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2007., 2008. un 2009.gads), norādot 

apgrozījumu attiecīgajā jomā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – izziņa, par gada 
finanšu vidējo apgrozījumu iepriekš minētājā jomā par nostrādāto laika periodu. 

Pretendents izziņā iekļauj informāciju, kas apliecina, ka Pretendenta likviditātes 
kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) 2009.gadā nav 
mazāks par 0,7 un informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir 

pozitīvs. 

12.2.11. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 11.3.4.punktā minētajām prasībām 

pretendents iesniedz kredītiestādes izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību 
būvniecībai, kas apliecina Pretendenta pieeju aizdevumiem, kredītlīnijai (-ām) vai 
citiem finanšu resursiem. 

12.2.12. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents 
Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un 

profesionālajām iespējām) pēdējo piecu gadu ūdenssaimniecības objektu 
rekonstrukciju un to būvniecības darbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši 
nolikumam pievienotajai veidnei (4.pielikums). 

12.2.13. Pretendentam par katru iepriekšējā punktā norādīto objektu iesniedz pozitīvu 
atsauksmi. 

12.2.14. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV, kas sagatavots atbilstoši CV veidnei 
(5.pielikums), pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku, 
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī būvdarbu vadītāja /ūdensapgādes 

un kanalizāciju sistēmas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība/ sertifikāta kopija, 
un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas.. 

                                                 

1 Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuram atbilstoši 

citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas. Ja at tiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā. 
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12.2.15. Piedāvāto tehnisko speciālistu, kas iesaistīti projekta realizācijā, saraksts un 
profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, kā arī informācija par darba 
aizsardzības speciālistu. 

12.2.16. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts atbilstoši Tehniskā 
aprīkojuma saraksta veidnei (8.pielikums). 

12.2.17. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 11.4.6. punktā minētajām prasībām 
pretendents iesniedz šādas sertifikātu kopijas (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst 
īstenojamā projekta specifikai), ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ja nav attiecīgo 

sertifikātu pretendents var iesniegt iepriekšminēto vadības sistēmu aprakstus. 

12.2.18. Ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:  

a) apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu apraksts atbilstoši 
Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei 
(6.pielikums); 

b) rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja 
apliecinājuma veidnei (7.pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma 

procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo 
būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot 
pretendenta rīcībā Būvniecības veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja 

ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums; 
c) apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums atbilstoši nolikuma veidnei 

(2.pielikums); 
d) apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī; 

e) dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma 
dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 
personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 
paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

12.2.19. Pretendenta sagatavots Piedāvājuma kopsavilkums, atbilstoši nolikuma veidnei 
(10.pielikums). 

 12.2.20. Pretendents ir tiesīgs nolikuma 12.2.6, 12.2.7 un 12.2.8. apakšpunktos norādītās 
izziņas iesniegt kopā ar piedāvājumu, bet gadījumā, ja pretendents minētās izziņas 
ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un iesniegšanas dienā termiņš kādai no 

minētajām izziņām pārsniedz 1 (vienu) mēnesi no izdošanas dienas, pasūtītājam ir 
tiesības pieprasīt, lai pretendents iesniedz izziņu/as atkārtoti 10 darba dienu laikā 
no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. 

12.3. Tehniskais piedāvājums 

12.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (11.pielikums) 
un iesniedz sagatavotu aprakstu brīvā formā, kas sagatavots atbilstoši Darba 

organizācijas veidnei (9.pielikums). 

12.3.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas 
termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Piedāvātam 

būvdarbu garantijas termiņam ir jābūt ne īsākam par 2 (diviem) gadiem. 

12.3.3. Atbilstoši Darba organizācijas veidnei (9.pielikums) pretendentam iesniedzot 

tehnisko piedāvājumu jāiesniedz izvērsts būvdarbu izpildes grafiks un finanšu 
plūsmas grafiks, kā arī jānorāda piedāvātā avansa apmērs, kurš nepārsniedz 20 
(divdesmit) procentus no piedāvātās līgumcenas un cita prasītā informācija. 
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12.4. Finanšu piedāvājums 

12.4.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena par kādu tiks veikta 
Būvniecība (Būvniecības kopējā cena) kā arī vienības cenas, izmaksu pozīcijas un 

to izmaksas.  

12.4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, atsevišķi jānorāda 

Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

12.4.3. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu 
apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajam projektam, Latvijas 

Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa 
prasībām. Finanšu piedāvājumā tāme jāsagatavo atsevišķi par katru ciemu. 

12.4.4. Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma 
12.4.3.punkta prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, 
pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāme, bet to nepieciešamība izriet no 

Būvdarbiem izstrādātā tehniskā projekta. 

12.4.5. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība‖ būvniecības koptāmes prasībām. 

12.4.6. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību. 

12.5. Piedāvājuma nodrošinājums 

12.5.1. Piedāvājuma nodrošinājums sagatavojams atbilstoši nolikuma 9.sadaļas prasībām. 

 
13. Piedāvājuma noraidīšana 

13.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja: 

13.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai 
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

13.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām. 

13.1.3. Pretendents vai apakšuzņēmēji, ko pretendents ir plānojis piesaistīt Būvniecībai: 

a) atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem 
konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem; 

b) nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību Nosacījumiem 
pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem 
pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā vai; 

c) nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām. 

13.1.4. Piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām. 

13.1.5. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir 
būtiska. 

14. Piedāvājumu vērtēšana 

14.1. Vispārīgie nosacījumi: 
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14.1.1. komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā un 
nolikumā noteikto kārtību; 

14.1.2. komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vērtējot to trīs kārtās: 

a) pretendentu atlase; 

b) tehniskā piedāvājuma vērtēšana; 

c) finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

14.1.3. saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts balstoties šādiem vērtēšanas 
kritērijiem un to īpatsvaram  

 

Nr.p.k 

 

Kritēriji 

Kritēriju skaitliskā vērtējuma 

diapazons 

A. Piedāvātā līgumcena  

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar 

viszemāko līgumcenu. 

1-- 80 

B. Garantijas termiņi 

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, 

kurš piedāvā visgarāko garantijas laiku. 

1--20 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits  100 
 

14.1.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā līgumcenu (cena bez pievienotās 
vērtības nodokļa); 

14.1.5. Komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums; 

14.1.6. Komisija pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs; 

14.1.7. Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir 
sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, tas tiek izslēgts 
no turpmākās dalības konkursā. 

14.2. Pretendentu atlase: 

14.2.1. Pretendentu atlases sēdē - komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi 

nolikuma un Publisko iepirkuma likuma izvirzītajām prasībām. 

14.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana: 

14.3.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehniskā piedāvājuma vērtēšanu. 

14.3.2. Katrs komisijas loceklis vērtē piedāvājumu pēc katra kritērija. Pamatojoties uz 
komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem tiek aprēķināts vidējais vērtējums 

katrā kritērijā katram piedāvājumam, vidējos vērtējumus summē un uzvarētājs 
attiecīgi ir pretendents ar visaugstāko vērtējumu. 

                14.3.3  Vērtēšanas kritērijam B - „Garantijas termiņš‖ – punktu skaits tiek piešķirts pēc 

šādas shēmas: 

Punktu skaits Nosacījumi 

20 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un 
paredz vairāk kā 60 mēnešu garantijas laiku, ja tas tiek apstiprināts 
kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 
konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 
kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 
garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 
piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas 
laiku.  

15 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un 
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paredz garantijas laiku no 49 līdz 60 mēnešiem, ja tas tiek apstiprināts 
kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 
konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 
kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 
garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 
piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas 
laiku.  

10 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un 
paredz garantijas laiku no 37 līdz 48 mēnešiem, ja tas tiek apstiprināts 
kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, par to, ka ja ar 
konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, tad 
kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija pretendentam izsniegs piedāvātā 
garantijas laika nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 
piedāvājuma summas (bez PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas 
laiku.  

5 punkti piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un 
paredz garantijas laiku no 25 līdz 36 mēnešiem.  

0 punkts piešķir piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un 
paredz 24 mēnešu garantijas laiku. 

 

14.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana 

14.4.1. Pēc tehniskā piedāvājuma vērtēšanas komisija vērtē finanšu piedāvājumu. 

14.4.2. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru 
piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai 
tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 

14.4.3. Komisija finanšu piedāvājumu vērtē izmantojot šādu formulu: 

A - Piedāvātā līgumcena 

A = Azem / Apied x N  

(Azem – viszemāk piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – 
kritērija maksimālā skaitliskā vērtība) 

14.4.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

14.4.5. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu 
labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā 

labojumus. 

14.4.6. Komisija vērtē un salīdzina finanšu piedāvājumos noradītās līgumcenas, kā arī 

pārbauda vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

14.4.7. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās 
noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar likumu. Pasūtītājs izvērtē 
paskaidrojumu, konsultējoties ar pretendentu. 

14.5. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana 

14.5.1. Pēc finanšu piedāvājuma vērtēšanas komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu. 

14.5.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis 
visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu atbilstoši nolikuma noteiktajiem piedāvājuma 
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vērtēšanas kritērijiem. 

14.5.3. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc šādas formulas: 

D=A+B 

(D – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums); 

14.5.4. Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma 

prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par  
uzvarētāju. 

15. Iepirkuma līgums 

15.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 

15.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

15.3. Iepirkuma līgumā maksāšanas kārtība un garantijas laiks tiks precizēts atbilstoši 
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam. 

16. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

16.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

16.1.1. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu 
iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim; 

16.1.2. nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz 

rezultātu paziņošanai; 

16.1.3. izdarīt grozījumus nolikumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto 

kārtību 

16.1.4. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 

piedāvājumu novērtēšanai; 

16.1.5. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas; 

16.1.6. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai; 

16.1.7. prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, tiek 

izveidota atbilstoši noteiktajam juridiskajam statusam; 

16.1.8. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais 

saimnieciski izdevīgākais, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu; 

16.1.9. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs 
pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš 

piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, 
Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu; 

16.1.10. atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citus 
iesniegto informāciju apstiprinošos dokumentus; 



 

17 

 

16.1.11. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

16.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

16.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

16.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 
pret tiem; 

16.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par nolikumu; 

16.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai 
pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu; 

16.2.5. vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma 
slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību; 

16.2.6. pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš 
piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, 
kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir 
tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, 

pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 
izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

17. Pretendenta tiesības un pienākumi 

17.1. Pretendenta tiesības: 

17.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

17.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu; 

17.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē; 

17.1.4. iesniegt iesniegumu par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību 
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

17.2. Pretendenta pienākumi: 

17.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām; 

17.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

17.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes sniedzamas termiņā, 
kas noteiktas šajā nolikumā vai arī iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā; 

17.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; 

17.2.5. pēc pasūtītāja pieprasījuma izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība.



 

 

 
PIELIKUMI 

 

1.pielikums Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 

2.pielikums Pretendenta apliecinājuma veidne 

3.pielikums Piedāvājuma nodrošinājums veidne 

4.pielikums Ūdenssaimniecības objektu rekonstrukciju un to būvniecības darbu saraksta 

veidne 
5.pielikums CV veidne 

6.pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne 

7.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne 

8.pielikums Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne 

9.pielikums Darba organizācija  

10.pielikums Piedāvājuma kopsavilkuma veidne  

11.pielikums Tehniskā specifikācija 

12.pielikums 

 

Līguma projekts 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.1 

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ 
 

Kam Aglonas novada domei,  Reģ.Nr.90000065754 
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 

Pretendents  

Adrese  

Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā līguma 
izpildei balstās Pretendents, saskaņā 
ar nolikuma 11.4.7. punkta 
noteikumiem) 

 

 

Iepazinušies ar Aglonas novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065754, adrese: Somersetas iela 34, 

Aglona, Aglonas novads, LV-5304 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvdarbu veikšana 
ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I 

kārtas paplašināšana‖‖, identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF, nolikumu (turpmāk – Nolikums), 
pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 
 

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/ 
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no: 

1) šī pieteikuma, Piedāvājuma un Atlases dokumentiem, 
2) Piedāvājuma nodrošinājuma, 
3) Tehniskā piedāvājuma 

4) Finanšu piedāvājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums) 

1. apņemoties:  

a. veikt pašvaldības pasūtījuma „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”‖, 

identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF, būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām 
(turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu: Būvniecības kopējā cena bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa LVL (summa vārdiem lati), PVN 
22%: summa LVL (summa vārdiem lati). Būvniecības kopējā cena ar PVN: summa LVL 
(summa vārdiem lati), 

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam, 
c. veikt Būvniecību saskaņā ar manu Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 20XX.gada /diena/mēnesis. 
 

2. Piedāvājums ir spēkā /dienu skaits/ dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 
 

3. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
 



 

 

Pielikums Nr.2 

Pretendenta apliecinājuma veidne  

 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS 

 

Aglonas novada dome,  reģistrācijas Nr.90000065754 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 

Saskaņā ar nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> (turpmāk – 
pretendents): 

1. pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas 
vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu 
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad 

stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

trīs gadi; 

2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas 

kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 
teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums 
par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 
atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai 
citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir pagājuši 18 mēneši. 

3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas 

kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas 
cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No 
dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 

4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

5. 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 nepārsniedz 100 latus; 

6. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie 



 

 

darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba 

ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši 
NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 

datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā 
nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no 

nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

7. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina 

citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no 
deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju 

vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 

2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, 
kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā; 

8. ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie 

darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem 

darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 
minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 
līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru 

gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā 
darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas 

mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

9. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina 
citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no 

deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju 

vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, 
pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 

līmenim. 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī 

apakšuzņēmēji) 

 



 

 

Pielikums Nr.3 

Piedāvājuma nodrošinājums veidne  

 
Aglonas novada dome,  reģistrācijas Nr.90000065754 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 
„Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” , identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF 

Vietas nosaukums, 2011.gada /datums/  /Mēnesis/. 

 

Ievērojot to, ka  
 

/Pretendenta nosaukums/ 
/reģistrācijas numurs/ 
/adrese/ 

(turpmāk – Pretendents) 
 

iesniedz savu piedāvājumu Aglonas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065754, adrese: 
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma 
„Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”‖, identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF, ietvaros, 
kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

 
mēs, /Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā 
no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ 
LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2011.gada /datums/mēnesis/ un ir spēkā līdz 2011.gada 
/datums/mēnesis/. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā 
šajā datumā. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 

parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds 
Paraksttiesīgās personas paraksts 

Bankas zīmoga nospiedums



 

 

Pielikums Nr.4 

Ūdenssaimniecības objektu rekonstrukciju 

un to būvniecības darbu saraksta veidne  

 

 
 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS OBJEKTU REKONSTRUKCIJU UN TO 

BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 
 

Nr. 

p.k
. 

Būvobjekta 
nosaukums un 

īss raksturojums 

Darbu 
vērtība bez 

PVN 
(LVL) 

Pašu spēkiem 
veiktais darbu 

apjoms  

(% no kopējās 
darbu vērtības 

bez PVN) 

Pasūtītājs (nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 

adrese un 
kontaktpersona) 

Darbu izstrādes uzsākšanas 
un pabeigšanas gads un 

mēnesis 

      

      

 
1. Pretendents ūdenssaimniecības objektu rekonstrukciju un to būvniecības darbu sarakstā iekļauj 

būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi. 

2. Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts ūdenssaimniecības objektu rekonstrukciju un to 
būvniecības darbu sarakstā iesniedz: 

a) pozitīvas atsauksmes; 
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Pielikums Nr.5 

CV veidne 

BŪVDARBU VADĪTĀJA CV 

 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

 

Izglītības 
iestāde 

Mācību laiks 
(no/līdz) 

Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

 

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 
- pamatzināšanas) 

 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

    

    

    

 

5. Dalība profesionālās organizācijās: 

6. Citas prasmes:  

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

8. Profesionālā pieredze: 

 

Laiks 

(no/īdz) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

Valsts 
Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

    

    

    

 
9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 

 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 
un mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs 
vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma 

līguma 
gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 
kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts 
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(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto) 

 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 

piedāvājumu Aglonas novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065754, adrese: Somersetas iela 34, 
Aglona, Aglonas novads, LV-5304, organizētajā iepirkumā „Būvdarbu veikšana ERAF 
līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas 

paplašināšana”‖, identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF, kā <Speciālista specialitāte vai darbības 
joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja 

Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 
 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties 
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un 

uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 



 

26 

 

Pielikums Nr.6 

Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvniecības darbu saraksta veidne  
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 
 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 
Būvniecības 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu 
apraksts 
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Pielikums Nr.7 

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne  

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
 

Iepirkums „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”‖, identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF 
 

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka: 
 

a) piekrīt piedalīties Aglonas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065754, adrese: Somersetas 
iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā 
„Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”‖, identifikācijas Nr. 
AND/2011/2/ERAF, kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – 

Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī 
 

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

 
[veikt šādus būvniecības darbus: 

 

/īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu 
sarakstā norādītajam/ 

 

[un nodot pretendentam šādus resursus: 

 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 

/Paraksttiesīgās personas paraksts/ 
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Pielikums Nr.8 

Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne   
 

 

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS 
 

Iekārtas nosaukums un 

tehniskie parametri 

Ražotājvalsts, 

izgatavošanas 

gads 

Tehniskais 

stāvoklis 

Tiesiskais stāvoklis (ir 

pretendenta, 

personālsabiedrības biedra, 

personu apvienības 

dalībnieka vai 

apakšuzņēmēja īpašumā, 

jānomā vai jāpērk) 

    

    

    

 
 
 



 

 

Pielikums Nr.9 

Darba organizācija 

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko 
prasību līmenim. 

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēma jāattēlo Darba izpildē iesaistītie 
būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles 
laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.  

2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Specifikācijām) 
nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie 

tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem 
nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas 
apraksta). 

3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula 
jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas 

nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Pretendentam jāpamato attiecīgo galveno būvmateriālu 
izvēle atšķirība no alternatīvajiem risinājumiem. 

Darbu un materiālu 

nosaukumi 

Izcelsmes 

vieta 
Apjoms 

Materiāla izvēles 

pamatojums 

Materiāla atbilstības un 

nepieciešamā apjoma 

pieejamības 

apliecinājums 

Nosaukumi no Darbu 
daudzuma saraksta 

   Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz 
darba organizācijas 

apraksta) 

4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai 
jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra 
darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā. 

5. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā 
minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām 

prasībām. 

6. Loģistika: 

a) Piegāžu drošība (kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu 

objektā, kur tiks uzglabāti materiāli utt.);  

b) Būvgružu izvešana no objekta (jānorāda cik bieži plānots izvest būvgružus un uz 

kurieni plānots tos nogādāt, vai ir noslēgti attiecīgi līgumi par būvgružu apglabāšanu); 

c) Darbaspēka plūsmas grafiks (jānorāda darbaspēka plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, 
ka Pretendenta piedāvātajā termiņā tas spēs kvalitatīvi paveikt būvdarbus) 

7. Vides prasību ievērošana (pretendents norāda kā tiks nodrošināts vides prasību ievērošana 
Būvdarbu laikā nodrošinot pēc iespējas mazāku kaitējumu videi). 

8. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 
līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību. 

9. Avansa apmērs. Pretendentam jānorāda piedāvātā avansa apmērs.



 

 

Pielikums Nr.10 

Piedāvājuma kopsavilkuma veidne 

 
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS 

 
„Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” ,  
identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF 

 

 

Nr.p.k. 
Kritēriji Piedāvājums 

A Piedāvāta līgumcena  

Pretendents atbilstoši savā finanšu 

piedāvājuma iekļautajai informācijai 

norāda piedāvāto līgumcenu (cenu bez 

PVN). 

B Garantijas termiņi 

Pretendents atbilstoši savā 

piedāvājuma iekļautajai informācijai 
norāda piedāvāto garantijas laiku. 

 
(Pretendentiem piedāvājuma kopsavilkums jāaizpilda atbilstoši savos piedāvājumos norādītajai 

informācijai.) 
 

 
 



 

 

Pielikums Nr.11 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Būvdarbu plānošana 
a. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar objektu un jāveic būvlaukuma un tā 

apkārtnes apskate, kas tiek fiksēta objekta apskates veidlapā. 
b. Pretendentam ir jāaizpilda nolikumam pievienotie būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā nolikumā, tā 

pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvprojekts jāuzskata kā primārs un pretendentam 
būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu 
konkrēto darbu atbilstoši būvdarbu apjomu definīcijai. 

c. Būvdarbu tāmes jāsagatavo saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība‖ norādītajām formām. 

d. Būvprojekts pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju 
zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā pretendentam (Izpildītājam). Papildus izdevumi par tālāku 
būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli 
izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās. 

e. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu 
uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek 
pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās. 

f. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu 
izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai 
izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un 
materiālus, 

ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem. Ekvivalentu atbilstība specifikācijai jāpierāda ar 
materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.  

g. Pretendentam ir pienākums savlaicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas un 
būvapjomu pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam, kā arī, atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma 30.panta otrajai daļai, pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus pasūtītājam.  

h. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi (blakus darbi), kuri ietver visus darbus, kuri ietverti 
būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad 
Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma 
funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai 
garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.  

i. Vienības cenās papildus jāievērtē un būvdarbu laikā izpildītājam ir jāveic: 
i. darbu uzmērījumi, 
ii. būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai, 
iii. nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeņu novadīšana, sniega 

aizvākšana, 
iv. pieslēgšanās pie iepriekš ar pasūtītāju saskaņotajām elektroenerģijas un ūdensapgādes pieslēguma 

vietām. 
v. būvgružu un atlikumu izvešana un utilizācija. Konteinerus atļauts novietot tikai darbu veikšanas 

projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos 
iedzīvotājus; 

vi. piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 
nedēļā; 

vii. darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba 
kārtībā; 

viii. nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas 
drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.; 

ix. būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija; 
x. Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža; 
xi. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža; 
xii. būves žoga eventuālā pārvietošana būves laikā; 
xiii. būvlaukuma apgaismojums un apsardze. 



 

 

j. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību 
cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
k. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents apņemas veikt Būvdarbu un iekārtu 
montāžas darbu visu risku apdrošināšanu un uzņēmēja civiltiesiskā atbildības apdrošināšanu, kas nav mazāka 
par līguma summu un neuzņemoties pašrisku lielāku par 10% no piedāvājuma summas.  
 

Būvdarbu veikšana un līguma izpilde  
l. Būvdarbi jāveic saskaņā ar projektētāja SIA „Drafts Vides tehnoloģijas‖ izstrādāto tehnisko projektu  

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”  
n. Būvdarbu izpildes termiņš nedrīkst būt ilgāks kā 2011.gada 15.jūlijs. 
o. Darbu izpildes grafikā ir jāievērtē paredzamie tehnoloģiskie būvdarbu pārtraukumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem apstākļiem, situācijās, kad tie nav atbilstoši nepieciešamo būvdarbu veikšanai.  
p. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā Būvdarbu veikšanas laikā katru darba 
dienu ne mazāk par 4 stundām. 
q. Izpildot būvdarbus, jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba 
aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem. 
r. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un 
uzņēmumu darbību. 
s. Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš – ne īsāks par 24 mēnešiem, skaitot no būves nodošanas 
ekspluatācijā dienas 
t. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz būvdarbu uzsākšanai izstrādā darbu veikšanas projektu, kurā, neaprobežojoties 
ar šo uzskaitījumu, ietver: 

i. būvtāfeles uzstādīšanas vietu; 
ii. projekta finansētāja informatīvā stenda uzstādīšanas vietu; 
iii. pagaidu ēku, būvju, noliktavu, konteineru izvietošanas vietām; 
iv. mašīnu mehānismu, tai skaitā celtņu vietas, celšanas, krautņu zonas; 
v. stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu; 
vi. ceļus transportam un personālam, ja tādi nepieciešami; 
vii. pagaidu tīklus (elektrība, telefons, ūdens u.c.), ja tādi nepieciešami. 

u. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj darba drošības un aizsardzības pasākumi, t.sk. nodrošinot satiksmi.  
v. Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus izmaksas netiek 
atzītas. 
w. Izpildītājs uzstāda krāsainu objekta būvtāfeli, kā arī projekta finansētāja informatīvu stendu, iepriekš 
saskaņojot vizuālo izskatu un uzstādīšanas vietu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas.  
x. Izpildītājs papildus uzstāda informatīvu stendu (saskaņā ar norādīto paraugu), norādot ES logo, ERAF 
fonda logo, saukli „Ieguldījums tavā nākotnē‖, projekta nosaukumu, u.c. Stendam jābūt no izturīga materiāla, 
nostiprinātam un jāatrodas Pasūtītāja norādītājā vietā būvdarbu veikšanas laikā. Logo elektroniskā veidā 
atrodas http://www.esfondi.lv/page.php?id=447 
y. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbu 
nodrošināšanai. Sagatavošanas darbi ietver sevī arī materiālu un iekārtu savlaicīgu pasūtīšanu. Ja arī kāds 
darbs nav īpaši uzsvērts, tad Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar 
sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas.  
z. Izpildītājam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību 
un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Trūkstošā vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā  
projekta detalizācija ir jāveic Izpildītājam. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri 
līguma slēgšanas brīdī vēl nav specificēti (būvprojektā minēts kā „risināt autoruzraudzības kārtībā‖). Visi šie 
materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju un Projektētāju, termiņos, kā tas minēts 
līgumā, darbu veikšanas projektā un Izpildītāja iesniegtajā laika grafikā. Ja Izpildītājs neveic saskaņošanu un 
veic Darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šos Darbus 
vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas. 
aa. Izpildītājam jānodrošina Darbu gaitas ikdienas fotofiksācija. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod 1 
(viens) fotogrāfiju komplekts vai 1 (viens) CD ar fotogrāfijām elektroniskā veidā. Izpildītājs nedrīkst veikt 
fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. Izpildītājam jāveic dokumentējošā 
fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms Darbu uzsākšanas. 



 

 

bb. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi: 
i. Izpildītājam jāsagatavo viņam nepieciešamie detalizētie darba rasējumi (t.sk. atsevišķo mezglu 
risinājumus) visiem veicamajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie rasējumi 
jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu 
pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. 
Vēlākais rasējumu iesniegšanas termiņš ir 1 (viena) nedēļas pirms kārtējo Darbu uzsākšanas vai 
iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba 
rasējumiem, kas varētu būt saistībā un ietekmēt kārtējo Darbu izpildi. 
ii. Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā un tiem jābūt ar Izpildītāja 
parakstu. 
iii. Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. 
Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un 
parakstīšanai. 
iv. Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā un tiem jābūt 
iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. Vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam.  
v. Autoruzrauga un pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo 
Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu darbu izpildi. Autoruzrauga vai pasūtītāja  
parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Izpildītāju no 
materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un darbu veikšanas atbilstoši rasējumiem, specifikācijai 
un ražotāja dotajām instrukcijām. 
cc. Pārbaude un testēšana: 
i. Izpildītājam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu atļauju tā 
uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ netiks 
uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā.  
ii. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas 
apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga 
pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam objektā bez maksas. 
dd. Zīmes un reklāmas: 
i. Izpildītājam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju 
uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 
ii. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai 
pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām 
sabiedrības normām. 
iii. Izpildītājam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad Darbi tiek nodoti 
Pasūtītājam. 
ee. Materiāli un iekārtas: 
i. Materiālu un iekārtu specifikācija un daudzumu aprakstu skatīt šī nolikuma tehniskās specifikācijas 
pielikumā „Būvdarbu apjomi un materiālu specifikācija‖ 
ii. Materiālu un iekārtu kvalitāte tiek pārbaudīta pēc to saņemšanas Objektā un pirms iestrāde Objektā.  
iii. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķētiem un sertificētiem, atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
iv. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt 
sertificētiem. 
ff. Citi noteikumi: 
gg. Izdevumus par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. Komunālos maksājumus būvdarbu 
veikšanas laikā sedz izpildītājs. 
hh. būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai, 
ii. Izpildītājam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo 
būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, telefons, sastatnes). 
jj. ģeodēziskās piesaistes atbalsta punktus ierīko Izpildītājs, pēc vajadzības, lai tie netraucētu Darbus un būtu 
aizsargāti no bojāšanas. 
kk. Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. Teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas 
radušies darbu veikšanas gaitā. 
ll. Izpilddokumentācija: 



 

 

i. Izpilddokumentācija, t.sk., aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni, Izpildītājam jāiesniedz 
paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā terminā; 
ii. Izpildītājam ir jāiesniedz segto darbu akti par veiktajiem darbiem, izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un 
ekspluatācijas apraksti papīra formā 3 (trīs) eksemplāros un elektroniskā formātā; 
iii. papildus Izpildītājam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) 
apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām. 

 

Būvdarbu apjomi un materiālu specifikācija 
 

Elektronisks .*xls fails) 

 

Piezīmes: 

1) Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem un tehniskajiem risinājumiem 

2) Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 

būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša vaikšana pilnā apjomā. 

3) Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR 
normatīvo aktu nosacījumiem. 

4) Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

5) Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
projektā liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 

Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un 
materiāliem. 

 

 

 
 



 

 

Pielikums Nr.12 

Līguma projekts 

LĪGUMS Nr. _____ 

 

Aglonas novads 2011.gada _______________ 

 

Aglonas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065754, adrese: Somersetas iela 34, Aglona, 

Aglonas novads, LV-5304, turpmāk tekstā ―Pasūtītājs‖, domes priekšsēdētāja Igora Reščenko 
personā, (kurš rīkojas uz Nolikuma pamata), no vienas puses un ___________________________- 

turpmāk tekstā ―Izpildītājs‖, _______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, 
no otras puses (turpmāk tekstā ―Puses‖) noslēdz šādu līgumu: 

I. Līguma priekšmets 

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus (turpmāk tekstā – darbs) saskaņā ar 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”, 
identifikācijas Nr. AND/2011/2/ERAF 

 

I1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Būvuzņēmējs ar saviem resursiem apņemas līgumā  
noteiktajos termiņos veikt ERAF  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta 

Aglonas ciemā” , projekta   līguma   Nr._______ Būvdarbus, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas 
novadā. 

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā – „Ūdenssaimniecības attīstība 
Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana‖ (Pielikums Nr.3) noteiktos, objekta 
izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai 
nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas 
dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskajiem projektiem. 

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un tehnisko 
specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem 
materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura 
iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka 
Tāmēs, (Pielikums Nr.l), ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību 
atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi. 

2.      BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot 
Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. 
Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu 
veikšanu. 

2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu 
būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā 
un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2.4. Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Pasūtītājam Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi 
to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti 



 

 

Pasūtītājam. 

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu 
Būvdarbu procesā. 

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai  Būvdarbus  pildītu iepirkuma piedāvājuma noradītais 
Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, 
Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 

2.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu. Būvlaukuma 
norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana, satiksmes organizācija un darba drošības nodrošināšana 
būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir 
Būvuzņēmēja pienākums. 

2.8. Pasūtītājs nenodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem 
(elektroenerģija, gāze, ūdens). Būvuzņēmēja pieslēgšanos inženierkomunikācijām Būvuzņēmējs 
nodrošina par saviem līdzekļiem. 

2.9. Būvdarbus   Būvuzņēmējs   veic,   taupīgi  un racionāli  izmantojot būvizstrādājumus   un 
būvniecībai atvēlētos resursus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu 
sagatavošanas darbu veikšanu. 

2.10. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu 
draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. 

2.11. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu 
veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

2.12. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja 
veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu 
līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem 
samazināšanai. 

2.13. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās 
Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās 
personas. Būvsapulcēs tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu 
būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības 
gadījumā arī protokolēšanu, nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja 
vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot 
par Būvsapulcēs sasaukšanu Būvuzņēmējam. 

2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu 
vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs 
darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 

2.15. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības  apturēt  Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā 
personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos 
normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, 
pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu 
izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar Šādu Būvdarbu apturēšanu. 

2.16. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar 
Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var 
kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, 
Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina 
pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav 
rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek 
atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos 
noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem 
darbu apjomiem. 

2.17. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai tehniskā 
projekta, tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu 
darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par 
šādu darbu izpildi rakstiskā formā. 



 

 

2.1.8. Visas teritorijas pēc būvdarbu veikšanas jārekultivē un jāveic labiekārtošanas darbi. 
2.19. Būvdarbu gaitā precizēt visas telekomunikāciju kabeļu šķērsošanas vietas ar 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,Lattelecom" Trīs dienas pirms rakšanas darbu sākšanas 
izsaukt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Lattelecom" pārstāvi. 

2.20. Pirms   būvdarbu   uzsākšanas   saskaņot   ar   A/S    ,,Latvenergo"   visas    
elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas. Trīs dienas pirms rakšanas darbu sākšanas 
izsaukt pārstāvi. 

3. ATĻAUJAS  

3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

3.2. Būvuzņēmējs 3  (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam 
Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus 
būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs 
uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām. 

3.3. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo  atļauju 
saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to 
veikt Pasūtītājam. 

3.4. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā 
palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to 
veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem. 

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KARTĪBA 

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu Ls  
 __________________t.sk. PVN 22% Ls ___________ (turpmāk līguma tekstā – 
"Līguma summa"), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.l). 

4.1.1. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības 
izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, 
būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, 
t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus 
maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu 
Būvdarbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Tāmē, Līguma (Pielikums 
Nr.l), ir iekļautas citās Tāmju pozīcijās. Līguma darbības laikā darbu vienību cena 
nemainās. 

4.1.2. Izmaksu tāmē neiekļautie, bet Projekta dokumentācijā noteiktie vai no tehniskā 
projekta izrietošie darbi nav uzskatāmi par papildus darbiem un netiek papildus 
apmaksāti. 

4.1.3. Līguma izmaksu tāmes (Pielikums Nr.l) kopējā summa nevar tikt palielināta par 
Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Izmaksu tāmi, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar 
nodomu vai aiz neuzmanības kļūdījies materiālu, to daudzumu, cenu, mehānismu un 
darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai. 

4.2. Pasūtītājam  ir tiesības veikt darbu  apjomu  sarakstā izmaiņas, kas izriet no izpētes 
rezultātiem, pieņemto tehnisko risinājumu diktēti, vai kuras nosaka finansu resursi, kas, 
savukārt, uzliek par pienākumu Būvuzņēmējam izpildīt no Pasūtītāja nodotos darbus. 
Samaksa par darbiem, kas nav norādīti Līgumā, netiek veikta. 

4.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 
bankas kontu, šādā kārtībā: 

4.3.1. ___   %     no     līguma     kopējās     summas,     kas     sastāda     Ls___( 
____lati,        santīmi), Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam avansā saskaņā ar 
Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas, 



 

 

rēķina un līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas brīža; 
4.3.2. Lai saņemtu avansa maksājumu, Būvuzņēmējam kopā ar rēķinu par avansa 

summu jāiesniedz Pasūtītajam Līguma izpildes nodrošinājumu. 
4.3.3. atlikušie ___ % tiek maksāti 10 dienu laika pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas, rēķina un būvdarbu garantijas nodrošinājuma (līguma 7.1.2. punkts) saņemšanas 
no BŪVUZŅĒMĒJA. 

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

4.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
4.6. Visi maksājumi šī līguma ietvaros Būvuzņēmējam tiek veikti uz Būvuzņēmēja bankas 

kontu: _________________________ , konta nr. __________________________ . 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (Pielikums Nr.2), noteiktajos 
termiņos. 

5.2. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas        aktu 
Būvuzņēmējs pabeidz līdz 15.07.2011. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītajam par visiem apstākļiem un/vai 
šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā (Pielikums Nr.2), noteiktajos 
termiņos. 

5.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek 
kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

5.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā; 
5.4.2 ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar 

Būvdarbu izpildes apturēšanu; 
5.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību 

izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir 
iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un 
tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem; 

5.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un 
kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi. 

5.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 
viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. 
Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst. 

5.6. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc 
tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu 
izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa 
pagarinājumu tiek zaudētas. 

5.7. Pasūtītājam   ir  pienākums   nekavējoties   sniegt  Būvuzņēmējam   atbildi   uz   saņemto 
paziņojumu. 

6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

6.1. Kā priekšnosacījumu  Pasūtītāja pienākumam veikt saistības  saskaņā ar šo līgumu, 
Būvuzņēmējs piecu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma 
izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās līguma summas bankas vai 
apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā. 



 

 

6.2. Ja Līguma nodrošinājums netiek laicīgi iesniegts Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt līgumu un saņemt 
no Uzņēmēja Piedāvājuma nodrošinājumu, saskaņā ar iepirkuma nolikumu. 

6.3. Līguma nodrošinājums ir obligāts un galvojuma summa tiek maksāta Pasūtītājam, ja: 
6.3.1. Būvuzņēmējs vienpusēji atkāpjas no šī Līguma; 

6.3.2. Būvuzņēmējs iesniedz dokumentus par bankrotu vai maksātnespēju, institūcija, kurai 
ir tādas tiesības, ir pasludinājusi Uzņēmēja bankrotu vai maksātnespēju vai Uzņēmējam ir 
finansiālas grūtības tādā mērā, ka tas nespēj izpildīt Līgumu; 

6.3.3. Būvuzņēmējs nokavē Būvdarbu izpildes termiņu vairāk par 30 dienam; 
6.3.4. Būvuzņēmējs nenovērš līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus līgumā 

noteiktajā termiņā; 
6.3.5.Būvdarbu izpildes laikā noskaidrojas, ka Būvuzņēmējs nav spējīgs izpildīt 

Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.3.6.Ja Pasūtītājs, saskaņā ar līguma 13.2.punktu vienpusēji lauž līgumu Būvuzņēmēja 

vainas dēļ. 
6.4. Visas   izmaksas,   kas   saistītas   ar   Līguma  nodrošinājumu   (Bankas   galvojumu)   sedz 

Būvuzņēmējs. 
6.5. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja 

saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturē tu 
līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu. 

6.6. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz būvdarbu 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. Būvuzņēmējs   uz   sava   rēķina   uzņemas   noslēgt   apdrošināšanas   līgumu:  

7.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās   atbildības   apdrošināšanu 2005.  gada 28. jūnija 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. 

7.1.2. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz 
Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu 

8. BŪVDARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA.  

8.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana 
notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem. 

8.2. Būvdarbu nodošana-pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas. 
8.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītajam par to 

gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā 
nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes 
darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu 
nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc 
Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai, un par to 
rakstiski informē Būvuzņēmēju. 

8.4. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 
8.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš 
rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tās klātbūtnes, 
līguma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. 

8.5. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas     
sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

8.6. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 
8.7. Būvdarbu nodošanas  procedūra tiek protokolēta,  un protokolā jābūt norādītai šādai 



 

 

informācijai: 
 8.7.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 
8.7.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laika; 
8.7.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums, 
8.7.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 

8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek 
atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju. 

8.9. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja 
Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. Būvdarbu 
nodošanas protokolu raksta Būvuzņēmēja pārstāvis, paraksta Puses, kā ari citas 
personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens 
parakstīts protokola eksemplārs. 

8.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina 
protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav 
uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc defektu novēršanas tiek veikta 
atkārtota Būvdarbu pārbaude. 

8.11. Ja būvdarbu nodošanas protokolu puses paraksta bez iebildumiem, Būvuzņēmējs 
nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta 
dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju, atzinumus no 
institūcijām par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai u.c). Pēc minēto dokumentu 
saņemšanas Pasūtītājs tos iesniedz Būvvaldē, lai veiktu objekta nodošanu ekspluatācijā, 
atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai.. 

8.12. Pēc būves nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina Akts par būves nodošanu 
ekspluatācijā,  Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un puses paraksts Darbu 
Pieņemšanas -Nodošanas aktu, kas ir par pamatu norēķinu veikšanai. 

9.      PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS  

9.1.PASŪTĪTĀJS: 
9.1.1. Samaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem Līguma kopējās 
summas ietvaros; 

9.1.2. Veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
9.1.3. Ieceļ būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildes kvalitāti un Latvijas 

būvnormatīvu ievērošanu. 
9.1.4. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo izpildāmo darbu apjomu, 

izslēdzot no būvniecības tāmes komponentes, ja summa parsniedz projekta attiecināmās 

izmaksas. 

9.1.5. Nozīmē kontaktpersona organizatorisko jautājumu risināšanai no Pasūtītāja 
puses ir Aglonas novada domes pārstāvis ___________  tālrunis +371 , e-pasta 
adrese: 

 

9.2.BŪVUZŅĒMĒJS: 
9.2.1. Ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, 

citiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteiktajā termiņā izpilda Būvdarbus saskaņā ar 
tāmi un Defektu aktu 

9.2.2. Iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai darbinieku sarakstu, kurā uzrād ītas personas, kas 
veiks Līgumā paredzētos Būvdarbus, 

9.2.3. Izpilda Būvdarbus, ievērojot visus Latvijas Republika spēkā esošos likumus un 
citus tiesību aktus, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti. 

9.2.4. Nodrošina    Būvdarbu    izpildi    ar    nepieciešamajiem    materiāliem,    mehānismiem, 
mērinstrumentiem transportu un resursiem. 

9.2.5. Saņem  no   attiecīgām   institūcijām  visas   celtniecības   darbu veikšanai nepieciešamās 



 

 

atļaujas, pilnvaras un licences celtniecības darbu veikšanai un pakļaujas visām likuma, 
noteikumu un citām juridiskām prasībām līdz būvdarbu pabeigšanai un Akta par objekta 
nodošanu ekspluatācijā parakstīšanai. 

9.2.6. Iesniedz Pasūtītājam Tāmē uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu (Iekārtu) 
atbilstības sertifikātus. 

9.2.7. Pieprasa, saņem un iesniedz Pasūtītājam no visām Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajām iestādēm atzinumus pārbūves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

9.2.8. Ir tiesīgs nodot Būvdarbus pirms termiņa. 
9.2.9. Būvuzņēmēja sertificēts  būvdarbu vadītājs ir  ,  sertifikāta Nr. , 

tālrunis +371  

10.    PUŠU ATBILDĪBA 

10.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto  saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši šī 
līguma nosacījumiem. 

10.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu la ika posmā no 
Būvdarbu zsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu nes 
Būvuzņēmējs. 

10.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, 
Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

10.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus 
Darbu veikšanas grafikā, (Pielikums Nr.2), noteiktos starptermiņus, Būvuzņēmējs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu. 
Līgumsoda samaksa nemazina Pasūtītāja tiesības uz jebkādu citu vai papildus atlīdzinājumu, 
kas Pasūtītājam pieejams šī Līguma laušanas vai neizpildīšanas rezultātā. 

10.5. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, ja netiek izpildīti Līguma 
8.10.punkta noteikumi un Pasūtītājam ir tiesības samazināt izmaksājamo naudas summu 
par izpildītajiem Būvdarbiem tāda apmērā, kas nepieciešama, lai novērstu konstatētos 
defektus un pabeigtu nepabeigtos Būvdarbus. 

10.6. Pasūtītājam ir tiesības samazināt maksājamo naudas summu, kas Tāmē paredzēta 
par izpildītajiem Būvdarbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa vai radīti 
zaudējumi no jebkuras summas, jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot Būvuzņēmēju un 
norādot objektīvos iemeslus. 

10.7. Līgumsodu samaksa vai zaudējumu atlīdzība vai atvilkumi neatbrīvo Būvuzņēmēju no 
tā pienākumiem pabeigt būvdarbus vai kādiem citiem pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu. 

10.8. Vienīgi Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja vainas 
dēļ, vai izriet no būvdarbiem, Darbu grafika neievērošanas. 

10.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izbūvētajām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem, kas 
izmantoti būvdarbos līdz Būves nodošanai ekspluatācijā. 

10.10. Būvuzņēmējs  atbild par spēkā esošo   drošības tehnikas,   darba aizsa rdzības,  valsts 
ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu. 

10.11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, 
kuri radušies Būvuzņēmēja iesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

10.12. Būvuzņēmējs vienīgais ir atbildīgs nodrošināt, ka jebkurā bojājums, kas radīts ceļam, 
ielai, ietvei, celiņam, ūdens maģistrālei, kanalizācijai, drenāžai, elektrolīnijām, 
telekomunikāciju tīklam, cauruļvadiem vai kādām citām inženierkomunikācijām vai 
iekārtām būvdarbu veikšanas laikā vai Garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie 
bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, tiek labots 
ar Būvuzņēmēja paša līdzekļiem, apmierinot Būvuzrauga un jebkuru citu personu vai 
institūciju, kas kompetenta apkalpot minētās komunikācijas, prasības. 

10.13. Būvuzņēmējs vienīgais ir atbildīgs nodrošināt, ka jebkurš bojājums, kas radīts trešo 



 

 

personu īpašumā vai valdījumā esošajiem nekustamajam īpašumam, tai skaitā ēkām, 
būvēm, sējumiem, stādījumiem vai kādām citām vērtībām būvdarbu veikšanas laikā vai 
Garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības vai bija 
nepieciešama un paredzama rīcība, tiek labots ar Būvuzņēmēja paša līdzekļiem, apmierinot 
minēto personu prasības. Ja nodarījumu nevar izlabot, vai arī trešā persona to apņemas 
izdarīt pati, Būvuzņēmējs sedz nodarītos zaudējumus. 

10.14. Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību 
Tehniskajam projektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas 
Republikas normatīviem aktiem. 

10.15. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par tehniskās dokumentācijas vai jebkādas citas informācijas un 
dokumentācijas, kas attiecas uz būvdarbiem, izpildes pareizību un atbilstību Latvijas 
būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem 

10.16. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Būvuzņēmējam radušies, nesaņemot 
plānoto atbalsta summu no ERAF līdzfinansējuma līdzekļiem, sakarā ar būvdarbu nekvalitatīvu 
izpildi vai izpildes termiņa neievērošanu. 

10.17. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, tad 
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma cenas par katra nokavējuma 
dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz dienai, kad Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības pilnā 
apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā Līgumā 
noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

11. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un 

kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 
apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara 

darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 
11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā 
paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības 
apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar 
atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās 
saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes 
alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā 
līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu. 

12. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

12.1. BŪVUZŅĒMĒJS garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un 
tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, 
kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 60 mēneši no Darbu 
pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

12.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 
rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. 
Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu 
akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja 
vien Puses nevienojas citādi. 

12.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai 
trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā 



 

 

termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un 
tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu 
Būvuzņēmējam. 

12.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros 
veikto darbu kvalitātei, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju 
(līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas 
izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

12.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts 
vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta 
vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts 
par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 10.6. punkta noteikumi. 

12.6. Gadījuma, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā 
termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs 
veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. 
Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos 
izdevumus. 

13. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

13.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā 
Līgumā noteiktajā kārtībā. 

13.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji 
pārtraukt Līgumu, ja: 

13.2.1. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu vai 
arī, ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku; 

13.2.2. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes 
termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 15 
(piecpadsmit) dienas; 

13.2.3. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītajā norādījumus, vai arī nepilda 
kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav 
novērsis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga 
paziņojuma saņemšanas; 

13.2.4. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmēja ir atzīts par 
maksātnespējīgu, 

13.3. Izbeidzot Līgumu 13.2.1.-13.2.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un 
abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. 
Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā 
Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. 

13.4.Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir 
samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot 
samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. 

13.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 15 (piecpadsmit) dienu 
laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas. 

14. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA UN CITI NOSACĪJUM I. 

14.1.Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

14.2.Izmaiņas   Būvdarbu   līguma   darba   apmaksā,   kas   saistītas   ar   darbu   finansējuma 
samazinājumu neatkarīgi no Pasūtītajā un Būvuzņēmēja, noformē ar atsevišķu abu pušu 
vienošanās protokolu. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Būvuzņēmēju un noslēgt minēto 
vienošanās protokolu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda 



 

 

sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu Būvuzņēmējam. Norēķini tiek veikti par 
faktiski paveikto darbu uz līguma laušanas brīdi. 

14.3.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai 
tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai 
tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, 
Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā 
gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad 
ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā. 

14.4.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā 
nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā rakstiski par to paziņo otrai Pusei. 

14.5.Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 
Būvuzņēmēja. 

14.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu 
pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

 

15.    KONTAKTPERSONAS 

Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: _________________________ 
Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses: _______________________ 

16.    LĪGUMA PIELIKUMI 

PIELIKUMS Nr. 1 'TĀME'; 
PIELIKUMS Nr. 2 "DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS"; 
 

 

17.    PUŠU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZĪTI 
 
.Būvuzņēmējs: 

Uzņ. reģ. Nr. ________ 

Nodokļa maksātāja reģ. Nr.____ 
Adrese 
Bankas rekvizīti 

___________________                                   
/amats, paraksts/ 

 
 
        Z.v. 

Pasūtītājs: 

Aglonas novada dome 

Reģ. Nr. 90000065754  
Adrese: Somersetas iela -34, Aglona, Aglonas 
novads, LV-5304 

Norēķinu konts:  ___________________                            
Kods: ____________________   

 

Novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 

       Z.v. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


