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1.  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – AND 2011/10/ ELFLA 

1.2.  Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja 

nosaukums: 

Aglonas novada dome 

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

Reģistrācijas numurs: 90000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersonas 
jautājumos par iepirkuma procedūru: Ingūna Barkeviča, tel. 65324573  

E-pasts: padome@aglona.lv  

par  saieta namu Kastuļinas pagastā: Peteris Bekišs, tel. 29175291 

par  saieta namu Š ķeltovas pagastā: Irēna Maļuhina, tel.29186265 
 

1.3.  Iepirkuma konkursu organizē Aglonas novada domes izveidotā  iepirkumu komisija.. 
1.4. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv.  

1.5. Konkursa vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

1.6. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. 
 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmets “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada  Kastuļinas 

pagastā un Šķeltovas pagastā”, kas  ir sadalīts divās daļās: 
                  I  lote - “Šķeltovas pagasta saieta nama rekonstrukcija”, kurā būvdarbi veicami 

atbilstoši  (IK “ARH-K” izstrādātam tehniskam projektam par objektu „Šķeltovas saietu 

nams”  (turpmāk tekstā – Būvprojekts). (pielikums Nr. 1) 

                 II lote “Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija”, 

kurā būvdarbi veicami atbilstoši Tehniskai specifikācijai.( pielikums Nr.2) 

2.2. CPV kods galvenajam priekšmetam: 45453000-7  
2.3. Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš – 4 (četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no 

faktisko būvdarbu izpildes uzsākšanas brīža.  

2.4. Būvdarbu paredzamais uzsākšanas termiņš  2011.gada 1.augusts. 
2.5. Pretendentiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumu, ir obligāti jāpiedalās ieintersēto 

personu sanāksmē - objekta apskatē: 

 Kastuļinas pagasta Priežmalē, Ilzas iela 19 - 2011.gada  30. maijā (pirmdienā)   
plkst.10:00, un 2011.gada 10.jūnijā (piektdien) plkst.13:00, 

 Šķeltovas pagasta Daugavpils iela 7 - 2011.gada  30. maijā (pirmdienā)   plkst.13:00, 
un 2011.gada 10.jūnijā (piektdien) plkst.10:00, 

iepriekš e-pastā vai telefoniski piesakoties pie Ingūnas Barkevičas. 
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2.6. Tehniskās specifikācijas, Būvprojekta un Iepirkuma līguma projekta dokumentācija satur 

pilnīgu uzdevumu piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei. Ja rodas šaubas par 
Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, 

Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikumā norādītajā kārtībā un termiņos. 
Ja Iepirkuma komisija ir veikusi izmaiņas Tehniskajās specifikācijās, par to informējot 
noteiktajā kārtībā, taču Pretendents nav ievērojis norādījumus, Pretendenta piedāvājums 

tiks atzīts par neatbilstošu.  
2.7. Pasūtītāja izsniegtā Būvprojekta dokumentācija, tai skaitā Nolikuma Tehniskā 

specifikācija un Iepirkuma līguma projekts, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, 
lai Pretendents parakstot Iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka Finanšu piedāvājumā 
(tāmēs) ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai Nolikumā paredzēto 

darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.          
 

3 INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 

3.1. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir 

iesnieguši šajā nolikuma noteiktos dokumentus. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas 

gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.  

3.2.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu 

pieteikuma veidlapu (1.forma). Pārējie pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 

iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.  Nolikuma 8.2.1. punktā prasītais 

gada vidējais apgrozījums ēku celtniecībā un rekonstrukcijā pēdējo trīs gadu laikā šādā 

gadījumā summējas no visu apvienības dalībnieku gada vidējiem apgrozījumiem pēdējo trīs 

gadu laikā ēku celtniecībā un rekonstrukcijā.  

3.3. Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu un izslēgt 

to no turpmākās dalības konkursā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 39.pantā 

paredzētie izslēgšanas noteikumi, pretendents neatbilst minētā likuma 40.panta noteiktām 

prasībām vai pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst 

Pasūtītāja (nolikumā) izvirzītajām prasībām. 

 

4. CITA INFORMĀCIJA 

4.1.  Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 
un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem 

piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar 
attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa 

izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs ir tiesības pieprasīt 
samaksu par tā drukāšanu un pavairošanu, maksājot attiecīgi pēc pašvaldības 
apstiprinātajiem izcenojumiem par maksas pakalpojumiem. 

4.3.  Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 
kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

4.4.. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 

dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to 

atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu 

esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un 

Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 
4.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod. 
4.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām iepirkuma daļām vai arī atsevišķi pār kādu 

no tām, bet nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.7. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, uzticot tam darbus ne vairāk 

par 60% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma – par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma 



 

 

atbilstoša veidlapa (2.forma ). 

 

5. NOLIKUMA GROZĪJUMI 

5.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Nolikumā „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā 
kārtībā. Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi un līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām atlikušas 15 (piecpadsmit) vai mazāk kalendārās dienas, par to tiek paziņots 

Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš, 

lai tas nebūtu īsāks par minēto termiņu; 
 

6.  PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, termiņu 

skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt 

ilgāku derīguma termiņu. 

6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikumā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents 

savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.  

 

7. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

7.1. 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). 

7.2.  Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākam no šādiem termiņiem: 

       7.2.1.  līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim; 

       7.2.2.  līdz Nolikumā noteiktam piedāvājuma derīguma termiņam. 

7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājam jāizmaksā Pasūtītājam Nolikumā 
noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu 

laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums, vai, ja Pretendents atsakās noslēgt 

iepirkuma līgumu. 

7.4. Konkursa piedāvājumu, par kuru nav iesniegts un saņemts atbilstošs Piedāvājuma 

nodrošinājums, Komisija noraidīs. 
 

8. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI 

8.1.  Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā  

8.1.1. Atklātā konkursā var ņemt dalību pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un 
darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst atklātā 

konkursa nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem. 

8.1.2. Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi.  

8.1.3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.  

8.1.4. Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta 
reģistrācijas apliecība vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents 

reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokuments. 

8.1.5. Šī nolikuma 8.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, 

kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 
 



 

 

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām 

veikt būvdarbus 

8.2.1.Pretendenta pēdējo trīs gadu (2008., 2009. un 2010. g.) finanšu vidējais apgrozījuma 
apjoms (ēku būvniecībā un rekonstrukcijā)  ir bijis ne mazāks par 180 000. 00 LVL (viens  

simts astoņdesmit tūkstoši latu 00 santīmi).  

8.2.2.Pretendentam pēdējo piecu gadu ietvaros ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu sabiedrisku 

ēku pēc būvdarbu apjoma un izmaksām būvprojektu realizācijā (atsauksmes). 
8.2.3.Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša būvdarbu vadītāja 

piesaistīšana ēku būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājam ir jābūt izsniegtam Latvijas 

Būvinženieru savienības (LBS) būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā vai 

līdzīgam nozares institūcijas citā valstī izdotam atbilstošam dokumentam. Nepieciešamā 

pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā ēku 
rekonstrukcijā vai renovācijā. 

8.2.4. Pretendentam jānodrošina atbilstošs kvalificēts un pieredzējis tehniskais speciālists, 

kuram  ir izsniegts attiecīgs sertifikāts vai apliecība -atbildīgā persona par darba drošību; 

8.2.5. Piedāvājumam jāpievieno visu norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas. 
8.2.6. Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, 

instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums. 

8.2.7. Pretendents būvdarbu veikšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar līgumu 
nododot tiem ne vairāk kā 60% (sešdesmit procentus) no kopējā līguma apjoma. 

8.2.8. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24  
(divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – 

pieņemšanas ekspluatācijā. 
 

9. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  
9.1.  Termiņš un vieta 

9.1.1. Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 
2011. gada 27.jūnijā plkst. 1100 Aglonas novada domē. Apmeklētāju pieņemšanas darba 

laiks – darba dienās no 09:00-12.30. un no 13.00 līdz 17:00. Saņemot piedāvājumu, 

Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā 

norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma 

iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai 

pretendentu saraksts netiktu izpausts. 
9.1.2. Piedāvājumus, kas nav iesniegti konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc 

konkursa nolikumā norādītā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos 

neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. 

9.1.3. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu 

pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma 
savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks 

saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 

9.1.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. 

Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas 
līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas 

laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 

10. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 
10.1. Piedāvājums  sastāv no sekojošām atsevišķām daļām: 



 

 

 pieteikuma dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumentiem ( 1 orģināls 

un 1 kopija) ;   

 tehniskā piedāvājuma ( 1 orģināls un 1 kopija); 
 finanšu piedāvājuma katrai lotei atsevišķi ( katrai lotei 1 orģināls un 1 kopija). 

10.2. Piedāvājuma sējumos ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali 

jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam 

ar uzrādītām lapām. 

10.3.  Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums un adrese;  
 Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 

 atzīme ”Piedāvājums konkursam „“Saietu namu rekonstrukcija Aglonas 
novada  Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”, identifikācijas Nr. AND 

2011/10/ ELFLA. Neatvērt līdz 2011. gada 27.jūnija plkst. 11:00” 

10.4.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

10.5.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.   
10.6. Iesniegtie Piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti. 
 

11. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

11.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) 

jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja Piedāvājumu iesniedz personu 
grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, 

kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja 

tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā. 

11.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz pretendentu, tai skaitā 

Pretendenta grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie ierobežojumi. Pub lisko iepirkumu 

likuma 39.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā paredzētās informācijas noskaidrošanai 

Pasūtītājs pieprasīs attiecīgas izziņas tikai Pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā 
izvirzītām prasībām un kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

11.3. Pretendenta sagatavota izziņa par pretendenta gada finanšu apgrozījumu 2009., 2009. un 

2010.gados ēku būvniecībā un rekonstrukcijā (personu grupas gadījumā attiecināms arī 

uz personu grupu), kā arī 2010.gada gada pārskata, kurā ietilpst bilance, 
peļņas/zaudējumu aprēķins, naudas plūsma, zvērināta revidenta ziņojums (ja tāds 

Pretendentam ir bijis nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām) kopijas.  

11.4. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā 

pretendents reģistrēts, izdotas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.  

11.5. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un 
personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), 

kā arī apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts atbilstoši 2.formai; 

11.6. Veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 3.formai, (personu grupas gadījumā attiecināms uz 

personu grupu). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 3 (trīs) līdzīga apjoma būves, kuru 

darbu apjoms un raksturs ir bijis līdzīgs šī iepirkuma priekšmetam.  
11.7. Būvdarbu vadītāja Curriculum Vitae un apliecinājums par pieejamību atbilstoši 4.formai. 

11.8. Būvdarbu veikšanai piesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši 5.formai. Formā obligāti 

jāaizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. 

Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas 
nepieciešams Būvprojektā paredzēto darbu izpildē. 

11.9.Piedāvātā personāla un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

(sertifikātu/apliecību) kopijas. 



 

 

11.10. Visu 5.formā piedāvāto speciālistu un 2.formā ietverto apakšuzņēmēju rakstiski 

apliecinājumi (brīvā formā) par to gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, 

gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo pretendentu, 

izpildīt būvdarbu daļu, ko tam, atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, paredzēts nodot 
vai uzticēt. 

11.11. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz Latvijas Republikā reģistrētas 

kredītiestādes rakstveida apliecinājums, ka Pretendentam tiks nodrošināta finanšu 

līdzekļu pieejamība (kredītlīnija) 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta 

Piedāvājumā izteiktās Līgumcenas būvdarbu nodrošināšanai bez avansa maksājuma 
saņemšanas. Kredītiestādes apliecinājums ir izsniedzams brīvā formā ar nosacījumu, ka 

apliecinājumā tiek norādīta kredītiestādes apliecinātās kredītlīnijas summas apmērs, 

nolikumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš, kredītiestādes nosaukums, numurs, 

adrese, pilnvarotās personas amats, paraksts un zīmoga nospiedums. 

11.12. Nolikuma 7.punktā noteiktais piedāvājuma nodrošinājums (7 forma).  
 

12. Tehniskā piedāvājuma dokumenti 

12.1. Apraksts par Pretendenta piedāvātā darbu izpildes organizatorisko struktūru, norādot 

iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī 

īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus 

un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Šajā jautājumā 
jāsniedz arī ar garantijas laiku saistītā informācija, kas nedrīkst būt īsāka par 24 

(divdesmit četri) kalendārajiem mēnešiem. 

12.2. Apraksts par Pretendenta piedāvātām darbu izpildes metodēm, tehnoloģijām un 

būvdarbu realizācijā pielietojamām iekārtām un materiāliem, kas veido finanšu 

piedāvājuma materiālo bāzi.  
12.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par objekta apsekošanu, kuru apliecinājis arī 

Aglonas novada domes iepirkumu komisijas pārstāvis, atbilstoši 6.formai.    

12.4. Realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk 

uzrādītajiem kritērijam: 
 ja Būvprojekta dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu 

vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, 

marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo 

galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides 
aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, 
tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.  

 ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai 

izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību 

regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus 

funkcionālos un tehniskos parametrus. 
 projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK 

noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība 

reglamentētajā sfērā”. 

12.5. Pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums (brīvā formā) par izmantojamo iekārtu 
un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību kādam no augstāk uzrādītajiem kritērijiem.  

12.6. Detalizēts darbu izpildes (kalendārais) grafiks, ņemot vērā nolikumā noteikto 
maksimālo 4 (četru) kalendāro mēnešu darbu izpildes termiņu un pieņemot, ka 

būvdarbi tiek uzsākti 2011.gada 1.augustā. Grafikā uzrādāmas visas  Būvprojektā 

ietilpstošās būvdarbu sadaļas, kurās atsevišķi uzrādāmas darbu nosaukumu galvenās 
daļas, kas darbu apjomu sarakstā izceltas Boldā. Grafikā termiņš uzrādāms sākot ar 

Sagatavošanas darbu uzsākšanas dienu līdz objekta nodošanas ekspluatācijā dienai.  



 

 

13. Finanšu piedāvājuma dokumenti 

13.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar MK 19.12.2006 noteikumiem 

Nr.1014 „Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) un atbilstoši Noteikumu 5.(Lokālā tāme), 
6.(Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem) un 7. 

(Būvniecības koptāme) pielikumā noteiktām tāmju formām. Aprēķinos iekļaujami 

pilnīgi visi Būvprojektā un Tehniskajā specifikācijā paredzētie Darbu apjomi un 

izmaksas. Visas tāmes ar parakstu ir jāapstiprina personai, kurai ir izsniegts būvprakses 

sertifikāts Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā. 
13.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir pienākums izvērtēt visu Būvprojekta 

un Tehniskās specifikācijas dokumentāciju kopumā. Būvprojektā esošais Darbu apjomu 

saraksts ir izmantojams tikai un vienīgi Finanšu piedāvājuma sagatavošanas ērtībai.  

Tehniskajā projektā paredzētos būvizstrādājumus var aizstāt ar analogiem, kas pēc 

tehniskiem rādītājiem, īpašībām un kvalitātes prasībām neatšķiras un nav sliktāki par 
Tehniskajā projektā dotajiem izstrādājumiem.   

13.3. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez PVN un arī ar PVN.  

13.4. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa Tehniskajā 

projektā paredzēto būvniecības darbu kompleksa izpildi pilnā apjomā, tajā skaitā:  

 piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā 
būvdarbu līguma izpildei; 

 darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai 

nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas 

izmaksas; 
 visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta 

izmaksas; 

 visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par 

energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā 

izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu 
materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas; 

 apdrošināšanas izdevumi; 

 tehniskajā specifikācijā paredzēto papildus uzdevumi izpildes izmaksas, kas arī 

uzskatāmi uzrādāmas būvizmaksu aprēķinos, norādot Tehniskās specifikācijas 

punktu, kurā paredzēts konkrētais Darba apjoms. 
13.5. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā 

līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir 

pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi Būvprojektā un 

Tehniskajā specifikācijā paredzētie darbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot 
ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu Tehniskā projekta un Tehniskās specifikācijas 

dokumentāciju kopumā.  

 

14.  KONKURSA NORISE 

14.1. Piedāvājumu atvēršana: 

14.1.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2011. gada 27. jūnijā plkst. 11 00 Aglonas novada domē, 

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads. 

14.1.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.  

14.1.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs. 

14.1.4. Pēc Komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.  
14.1.5. Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, 

nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, 



 

 

laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN. 

14.1.6. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

14.1.7. Piedāvājumi tiek izvērtēti Komisijas slēgtās sēdēs. 

 
14.2. Piedāvājumu vērtēšana 

14.2.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums . 

14.2.2. Par konkursa uzvarētāju katrā no iepirkuma priekšmeta lotēm tiek atzīts piedāvājums, 

kas atbilst nolikumā izvirzītām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais. 

14.2.3. saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā no iepirkuma priekšmeta lotēm  tiek 
noteikts, ņemot vērā šādus  kritērijus un to īpatsvaru: 

                 

 

Nr.p. 

k. 

 

        Kritēriji 

 

Kritēriju 

īpatsvars (%) 

Kritēriju skaitliskā 

vērtējuma 

diapazons 

1. Piedāvātā līgumcena 
(bez PVN) 

70   0 – 70     A 

2. Līguma izpildes 

termiņš 

10   0 – 10     B 

3 Objekta apsekošana 5   0-5         C 

4 Darbu apjoms, kuru 
pretendents veic bez 

apakšuzņēmējiem 

15   0 – 15     D 

Maksimālais iespējamais 
kopējais punktu skaits 

          100%     100       G 

 

14.2.4. 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. 

14.2.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis 
visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar Nolikuma 14.2.3. punktā noteiktajiem 

piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas: 
G = A + B + C+D 

    G – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums; 
   A = Azem /Apied   X N    Azem  - viszemākā piedāvātā cena; 

                                         Apied  - vērtējamā piedāvājuma līgumcena; 

                                         N -  kritērija maksimālā skaitliskā vērtība; 

             Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar viszemākām izmaksām. 
    B = Bīsāk /Bpppiii eee ddd    X N        Bīsāk – īsākais piedāvājuma izpildes termiņš; 

                                         Bpied – izvērtējamais līguma izpildes termiņš; 

                                         N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība; 

             Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kuram ir visīsākais līguma 

izpildes termiņš. 
          C = 0, ja pretendents nav piedalījies objekta apsekošanā 

          C =  5, ja pretenedents ir piedalījies objekta apsekošanā  
D = Dliel /Dpied  X N         Dliel – lielākais darbu apjoms bez apakšuzņēmējiem; 



 

 

                                         Dpied – vērtējamā piedāvājuma darbu apjoms bez apakšuzņēmējiem; 

                                         N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība; 

              Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kurā tiek veikts lielākais 

darbu apjoms bez apakšuzņēmējiem. 
   

14.2.6. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 

atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts 

par konkursa uzvarētāju. 

14.2.7. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par 
atklāta konkursa rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to 

pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādīto 

adresi. 
 

15. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
15.1. Komisijas tiesības: 

15.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;  

15.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

15.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

15.1.4. veikt izmaiņas konkursa nolikumā; 
15.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā izvirzītām prasībām;  

15.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir 

nepamatoti lētas; 

15.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājumam pievienotās tāmes 
neatbilst MK 19.12.2006 noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501 -06 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība"; 

15.1.8. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu 

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto 

informāciju;  
15.1.9. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos 

finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis konkursā slēgt darbu 

izpildes līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma; 

15.1.10. konkursa komisija patur sev tiesību nekomentēt konkursa norises gaitu.  

 
15.2.  Komisijas pienākumi: 

15.2.1. Izskatīt piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktai kārtībai; 

15.2.2.rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto Piedāvājumu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 
15.2.3. noteikt konkursa uzvarētāju; 

15.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus   konkursa 

Pretendentus par konkursa rezultātiem; 

15.2.5. nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu IUB.  

15.2.6. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju visiem 
Pretendentiem, par pieprasījumu, kas iesniegts Nolikuma 4.1 punktā noteiktajā kārtībā 

un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā nolikumā noteiktajā termiņā.  

 

16.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

16.1. Pretendenta pienākumi: 

16.1.1. sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas konkursa nolikumā izvirzītās 

prasības; 



 

 

16.1.2. 3(trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par 

Pretendenta iesniegto piedāvājumu. 
 

16.2. Pretendenta tiesības: 

16.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie 

Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un 

kārtībā kāda noteikta Nolikuma 4.1 punktā; 
16.2.2. līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt 

vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un 

tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai 

maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai 

vadītāja pilnvarotas personas parakstu. 

 
17. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA 

17.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju katrā no iepirkuma priekšmeta lotēm  un Pasūtītāju 
tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmeta lotei, Pretendenta 

piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam uz tādiem noteikumiem, 

kādi noteikti pievienotajā Iepirkuma līguma projektā. 

17.2. Līgums ar konkursa uzvarētāju katrā no iepirkuma priekšmeta lotēm tiek slēgts ne 

agrāk kā 11.dienā no dienas, kad atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu 
publicēts IUB interneta mājas lapā www.iub.gov.lv. 
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           VEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI 

 

1. FORMA 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

„Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada 

 Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”  

Identifikācijas Nr. AND/2011/10/ ELFLA 

 
   

sastādīšanas vieta  datums 
 

Informācija par pretendentu* 

Pretendenta nosaukums:  
 

Reģistrācijas numurs:  
 

Juridiskā adrese:  
 

Pasta adrese:  
 

Tālrunis:  Fakss:  
 

E-pasta adrese:  
 

 
 

Finanšu rekvizīti* 

Bankas nosaukums:  
 

Bankas kods:  
 

Konta numurs:  
 

 
 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu )* 

Vārds, uzvārds:  
 

Ieņemamais amats:  
 

Tālrunis:  Fakss:  
 

E-pasta adrese:  
 

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Saietu namu rekonstrukcija 

Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”, identifikācijas Nr. AND 

2011/10/ELFLA. 
 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un piekrītam visiem konkursa 
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
 

Mēs piedāvājam veikt „Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā 

un Šķeltovas pagastā”, identifikācijas Nr. AND 2011/10/ELFLA, saskaņā ar konkursa 

nolikuma prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.: 
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__________________________________________________________________________________  
(lotes nosaukums)  

 

 

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos 

tajā skaitā: 

 

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos  

 

PVN vārdos un skaitļos 

__________________________________________________________________________________  
(lotes nosaukums)  

 

 

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos 

tajā skaitā: 

 

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos  

 

PVN vārdos un skaitļos 

 

Ja mēs tiksim noteikti par konkursa uzvarētāju, mēs apņemamies veikt būvdarbus un pabeigt 

tos līdz 200__.gada ___.__________________. 
 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu 

atvēršanas dienas, t.i., līdz 200__.gada ___. ______________ ieskaitot.  

  
Ar apakšuzņēmēju palīdzību veicamā darba apjoms _______% 

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds* 
 

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

      Z.v. 
___________________________ 
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru 

personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā 

konkursā. 
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2.FORMA 

 

 
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS 

DALĪBNIEKIEM 

 

 

Nr. 

p.k

. 

Nosaukums 

un reģistrācijas 

numurs 

Statuss 

piedāvājumā 

(apakšuzņēmējs, 

personu grupas 

dalībnieks) 

Juridiskā adrese 

Kontakt-

persona, 

telefons 

Veicamo 
darbu 

apjoms 

no kopējā 

apjoma, 

% 

Apakšuzņēmējam / 

personas grupas 

dalībniekam nodoto 

darbu apjomi 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                      Z.v.  
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3. FORMA 

 

 
PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE BŪVNIECĪBAS JOMĀ  

REALIZĒTO PROJEKTU SARAKSTS 

 

 

N

r. 

p.

k. 

Objekta 
nosaukums un 

adrese 

(papildus 

norādīt vai 

objekts ir 
jaunbūve vai 

rekonstrukcija) 

Piedalījies 

kā 

galvenais 

vai  

apakšuz-
ņēmējs 

Realizētā 

projekta 

būvniecī

bas 

izmaksas
, 

latos 

Pašu 

spēkie

m 

veiktais 

darbu 
apjoms, 

% 

Projekta 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

laiks (datums no 

– līdz) 
 

Pasūtītāja nosaukums, 

kontaktpersona, 

tālruņa numurs 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
 

 

 
 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 
nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                     Z.v. 
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4.FORMA 

 

 
CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Projekta nosaukums: „ Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā 

un Šķeltovas pagastā”, identifikācijas Nr. AND 2011/10/ELFLA 

 

Paredzētā pozīcija projektā:  

 
_________________________________________________________ 

(amata nosaukums) 

 

1. Uzvārds:   

2. Vārds:   

3. Dzimšanas datums:   

   

4. Izglītība:  

Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

   

 

5. Citas iemaņas un prasmes: 

 
 

  

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai 
līgumattiecību nodibināšanas datums: 

 

 
  

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):  

 

8. Darba pieredze: 

 

  

Uzņēmuma nosaukums Adrese 
Datums 

(no – līdz) 
Amats 

    

    

    

    
 

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi:  

Darba / 

projekta 

izpildes 

gads 

Valsts institūcija 

vai uzņēmējs 

(komersnts) 

Amats Objekta nosaukums un adrese 
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Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi 

un kvalifikāciju. 

 

10. Apliecinājums par pieejamību 
 

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties konkursā Saietu namu 

rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”, 

identifikācijas Nr. AND 2011/10/ELFLA  un gadījumā, ja 

______________________________________________________________________ 
                                                                (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) 

tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā 

piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________  
(amata nosaukums) 

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma 
parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 

dienai. 

 Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos iepirkuma Saietu 

namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”, 

identifikācijas Nr. AND 2011/10/ELFLA procedūras ietvaros un neesmu interešu konflikta 

situācijā. 

 

 

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  

 

 

Ja būvdarbu vadītājs / restaurācijas darbu vadītājs nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieka, ja 
pretendents ir personu grupa, vai apakšuzņēmēja darbinieks:  

 

*Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā 

pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts 
lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>  

<Pilnvarotās personas paraksts>]  
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5.FORMA 

 

 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO 
TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

 

 

Nr

. 

p.k

. 

Specializācija vai sertificētais darbu 

veids 

Speciālista vārds un 

uzvārds 

Darba 

pieredze 

attiecīgajā 

jomā, gados  

Sertifikāta vai 

apliecības Nr., 

izdevējs  

1 2 3 4 5 

1 atbildīgais par darba drošību    

     

     

     
 

 

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                     Z.v. 

 

 

_____________________ 
* Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti būvniecības līguma izpildei. 

Sarakstam pievienojami speciālistu sertifikātu vai apliecību kopijas un speciālistu rakstiski 

apliecinājumi par savu dalību būvdarbu izpildē. 
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6.FORMA 

 

 
APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU 

 

 

 

Aglonas novada pašvaldībā,  
2011. gada_____________ 

 

 

Apliecinām, ka saskaņā ar Aglonas novada domes izsludinātā iepirkuma prasībām esam 

veikuši objekta:  _________________________________________ ___________________ 
 

„Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas 

pagastā”, identifikācijas Nr. AND 2011/10/ELFLA”  apsekošanu dabā. 

 

Ģenerāluzņēmēja pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo 

darbu apjomu uz vietas objektā. 

 
 

 

Ģenerāluzņēmēja pārstāvis   

 

__________________________________ 
/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/ 

 
 

 

Z.v. 

 

 

 

Aglonas novada domes 
 pārstāvis 

 

 

__________________________________ 

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/ 
 

 

Z.v. 
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7. FORMA 

 

Piedāvājuma nodrošinājums 
 
Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV - 5304 
 
Iepirkuma Nr.AND/2011/10/ELFLA 

Darba nosaukums:  “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un 

Šķeltovas pagastā”, lotei  ____________________________________________ 

Ievērojot to, ka __________________________________________ (turpmāk – Pretendents)         

                                  (pretendenta nosaukums un adrese) 

ir iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar _________________________(turpmāk saukts –  

           (datums, darba nosaukums)  

„Piedāvājums”), mēs ___________________________________________ (turpmāk saukts –  

       (galvotāja nosaukums un adrese) 

„Galvotājs”, izsniedzam šo galvojumu Aglonas novada domei (turpmāk saukts – 

„Pasūtītājs”) ____________________________ latu apmērā.  
                   (summa vārdiem un cipariem) 

 

galvotājs samaksā Pasūtītājam galvojuma summu sekojošos gadījumos: 

 
 ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc vai padara savu 

piedāvājumu par spēkā neesošu; 
 ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc piedāvājuma pieņemšanas 

paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar 
Konkursa nolikumu. 

Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam (Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez 
nepieciešamības pamatot savu prasību), jebkuru summu, kas nepārsniedz augšminēto summu, ar 
noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā 
viena vai vairāku augšminēto apstākļu dēļ. 
Šī garantija ir spēkā līdz Nolikuma 7.2.punktā noteiktam termiņam un jebkurš pieprasījums šīs 
garantijas ietvaros ir jāsniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz termiņā noteiktai pēdējai dienai 
(ieskaitot). 
 
 
Datums: 
 
Galvotajā vārdā: 
 
      ___________________________________________    
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmoga nospiedums) 

 
 

Z.v. 

 
P.s.  
Piedāvājuma nodrošinājums ir noformējams katrai lotei atsevišķi   
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Būvniecība notiks projekta „Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas 

pagastā un Šķeltovas pagastā”, identifikācijas Nr. AND 2011/10/ELFLA, kura 

īstenošanai piesaistīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”  finansējums. 

 
1. Iepirkuma priekšmets „ Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un 

Šķeltovas pagastā”, kas sadalīts lotēs: 

         I  lote - “Šķeltovas pagasta saieta nama rekonstrukcija” 
          II lote - “Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija” 

2. Iepirkuma piedāvājums Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz katrā lotē atseviški saskaņā 

ar IK “ARH-K” izstrādāto tehniskam projektu par objektu „Šķeltovas saietu nams” un 

Tehniskai specifikācijai attiecībā uz “Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama 

vienkāršotā rekonstrukcija”  
3. Ja Pretendentam, izskatot tehnisko projektu, ir nepieciešama papildus informācija par 

konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams 

pieprasīt Nolikumā noteiktā kārtībā. 

4. Finanšu piedāvājumā jāietver visi tehniskajā projektā paredzētie darbu apjomi.  

5.  Par papildus darbu apjomiem, kuri nebūs iekļauti Tehniskajā projektā un Pretendenta 
piedāvājumā, būs jāveic papildus iepirkuma procedūra.  

6. Iepirkuma uzvarētājam jāuzstāda 2 informatīvās plāksnes saskaņā ar Eiropas Savienības 

fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnījām un prasībām. Jebkuras 

publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos iepirkuma uzvarētājam uzdevums 
izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas. Informācijas plākšņu uzstādīšanas un 

iedzīvotāju informēšanas izdevumus Pretendentam jāiekļauj būvdarbu izmaksās, kam ir 

jābūt ietvertam un uzskatāmi uzrādītam Būvniecības koptāmē, kā atsevišķai izmaksas 

pozīcijai, norādot Tehniskās specifikācijas punktu. 

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkumu uzvarētājam ar ēku īpašnieku – Aglonas novada 
domi jānoslēdz vienošanās par ūdens un elektroenerģijas izmantošanu. Ja vienošanās tiek 

noslēgtas ar resursus piegādājošām iestādēm, vienošanās kopijas iesniegt Pasūtītājam. 

8. Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas ir pienākums noslēgt līgumus par 

būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos. 

Līgumu kopijas iesniedzamas Pasūtītājam. 
9. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam ar 

nepieciešamajām institūcijām un Aglonas novada Būvvaldi saskaņots darbu veikšanas 

projekts (turpmāk – DVP) atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāizstrādā saskaņā 

ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”. 
10. Pretendentam cenā jāiekļauj un uzskatāmi jāuzrāda Būvniecības koptāmē, kā atsevišķa 

izmaksas pozīcija, norādot Tehniskās specifikācijas punktu, arī izmaksas, kuras saistītas ar 

objekta nodošanas dokumentācijas sagatavošanu: 

- būvdarbu žurnālu iegāde; 

- izbūvēto vai rekonstruēto apakšzemes komunikāciju izpildshēmu izgatavošana; 
- būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu pasūtīšana/ izgatavošana, pēc būvniecības līguma 

noslēgšanas pasūtītājs iepirkuma uzvarētājam izsniegs pilnvaru par tiesībām pasūtīt būvju 

kadastrālo uzmērīšanu (tiks iesniegta viena pilnvara ēku kadastrālās uzmērīšanas pasūtīšanai 

un apmaksāšanai); 

- iekšējo inženiertīklu izpildmērījumu izgatavošana; 
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- visu iekārtu pārbaužu veikšana, specifikāciju un žurnālu sagatavošana; 

- elektrības mērījumu rezultātu sagatavošana; 

- dezinficēšanas, spiediena pārbaužu un ūdensvada analīžu veikšanas atskaitšu 

sagatavošana, u.tml. 

11. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un 
tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos. 

12. Nedēļu pirms darbu uzsākšanas jāveic  iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses, radio vai 

TV palīdzību par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā. 

13. Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības 
noteikumiem. 

14. Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Aglonas 

novada Domes telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē Pasūtītāju par 

iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek 

ne retāk kā reizi nedēļā. Par sapulču norises vietu un laiku Pasūtītājas ar Iepirkuma 
uzvarētāju vienojas atsevišķi. 

15. Slēdzot līgumu vai līguma izpildes laikā, Pasūtītājs var samazināt izpildāmo darbu 

apjomus, nemainot vienību izcenojumus. 

16. Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā 

esošiem normatīviem aktiem. 
 Pēc būvdarbu pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam : 

1.  rakstisks paziņojums par  būvdarbu pabeigšanu objektā; 

2.  tehniskā dokumentācija: 

o nepieciešamo institūciju atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai; 

o ar nepieciešamajām organizācijām saskaņotas izbūvēto apakšzemes 
komunikāciju izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā);  

o būvobjekta izbūvētā virsmas seguma izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) 

formā); 

o būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta (izdruku un digitālā (CD) formā); 
o  iekšējo inženiertīklu izpildshēmas (izdruku un digitālā (CD) formā), visu 

iekārtu specifikācijas un žurnāli, lietošanas un apkopes instrukcijas; 

o elektromērījumu rezultātu atskaites; 

o ārējo un iekšējo ūdensvadu hidraulisko pārbaužu akti; 

o ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes akti; 
o ūdensvada ķīmisko pārbaužu akti; 

o segto darbu akti; 

o būvmateriālu atbilstības deklarācijas; 

o būvdarbu žurnāls. 

 Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod 
vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas ekspluatācijā termiņa. 

 Pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs Aglonas novada 

Būvvaldē iesniedz apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai un visu objekta 

izpilddokumentāciju. 
 Objektu pieņemšanai ekspluatācijā tiek organizēta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.299 

“Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 

 Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens pasūtītājam, otrs – 

ģenerāluzņēmējam).  

 Būvniecības komisijas arhīvam  jāsagatavo 3. (trešais) izpilddokumentācijas eksemplārs, 
kurā iekļaujama šāda dokumentācija: 

o nepieciešamo institūciju atzunumi par objekta gatavību ekspluatācijai; 

o elektromērījumu rezultātu atskaites; 
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o ūdensvada ķīmisko pārbaužu akti; 

o ārējo un iekšējo ūdensvadu hidraulisko pārbaužu akti; 

o ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes akti; 

o iekārtu pārbaužu akti un specifikācijas. 

 
 

Tehniskā specifikācija tiks pievienota Iepirkuma līgumam un tiks uzskatīta par Iepirkuma 
līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
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Līguma projekts 

 
IEPIRKUMA LĪGUMS 

 

Aglonas novada domē, 2011.gada __._________  
 

Aglonas novada dome, reģ. Nr. 90000065754, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un Pašvaldības nolikumu rīkojas Aglonas 

novada Domes priekšsēdētāja Igors Reščenko, no vienas puses, 
un 

______________ (Reģ. Nr. __________), turpmāk tekstā Izpildītājs un/vai Būvuzņēmējs, kura 

vārdā uz _____ pamata rīkojas tās ______________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, 

katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Aglonas novada domes izsludinātā iepirkuma „Saietu 

namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”, 

identifikācijas Nr.AND 2011/10/ ELFLA, noslēdz sekojoša satura Iepirkuma līgumu (turpmāk 

tekstā Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets 
1.1.  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un 

materiāliem veikt Pasūtītāja uzdevumu būvdarbu izpildi objektā – 

_________________________(turpmāk tekstā – Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, atbilstoši  izstrādātā tehniskā projekta noteikumiem un atbilstoši Izpildītāja 
šajā līguma punktā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajam piedāvājumam, tā daļā, kas 

attiecas uz šajā līguma punktā noteikto Darbu izpildi, Darbu izpildes tāmēm un Darbu 

izpildes kalendārajam grafikam un Tehniskai specifikācijai, kas kā pielikums ir pievienots 

līgumam un ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2. Līgums sagatavots un Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem un 

jebkādiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, 

instrukcijām utt., kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi.  

 
2. Līguma summa 
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, saskaņā ar Izpildītāja līguma 

1.1.punktā noteiktajā Atklātajā konkursā (iepirkumam identifikācijas Nr. 

AND/2011/10/ELFLA) iesniegto finanšu piedāvājumu, tiek noteikta LVL ____________ 

(_____________________), tajā skaitā PVN - LVL ________________ (____________________) 

– turpmāk tekstā – Līguma summa. 
2.2. Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu 

Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu vai arī 

Līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo Darbu apjoma samazinājumam, ja 

tādu veic Pasūtītājs. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu 
Līguma darbības laiku paliek nemainīgas. 

2.3. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Līgumā noteikto 

Tehnisko projektu, objektam – ______________________ noteikumiem un prasībām, kas 

attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas 

izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi. 
 
3. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi 

3.1. Izpildītājs līgumā noteiktos Darbus darbu izpildes vietā uzsāk ne vēlāk kā 2011.gada 

1.augustā un Līgumā noteiktos Darbus izpilda ____ (___________) kalendāro mēnešu laikā, 
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termiņu skaitot no būvdarbu (Sagatavošanas darbu) faktiskā uzsākšanas brīža. Darbi 

izpildāmi tādos termiņos kā noteikts līguma pielikumā esošajā Darbu izpildes kalendārajā 

grafikā. 
3.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu 

šādos gadījumos: 
3.2.1. Pasūtītājs vai projekta vadītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

3.2.2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) 

grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs; 
3.2.3. citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos. 

 
4. Darbu pieņemšana-nodošana 

4.1. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja 

līguma 1.1.punktā noteikto objektu, kas veikti saskaņā ar šo Līgumu, ir pieņēmusi būves 
pieņemšanas ekspluatācijā komisija, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.  
4.2. Gadījumā, ja Darba kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - 

pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti 

un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst 
Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to 

sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, 

kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā 

norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām no 

šajā līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina 
līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas 

norādīti šajā līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā 

līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas 

noteikti šajā līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai 
arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu 

novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā 

piesaistīta būvfirma ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas 

Pasūtītājam veidojas šajā līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam 

maksājamās līguma summas, kas noteikta līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli 
radušos izdevumu apmēram. 

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt līguma 4.2.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt paša izraudzītu neatkarīgu 

ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, 

Līgumā noteiktā būvprojekta un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas 
ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu 

atbilstību vai neatbilstību līguma un tā pielikumu, tehniskā projekta, kā arī normatīvo aktu 

prasībām. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm. 
4.4. Ja līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda 

Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību šī Līguma un 

tā pielikumu, Līgumā noteiktā būvprojekta un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs 

sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā 

skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī 

visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta 
Darbu atbilstība šī Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktā būvprojekta un normatīvo 

aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā 

ar Līguma prasībām. 
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4.5. Iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar nodošanas-

pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs, Būvuzraugs un Izpildītājs. Šajā līguma punktā 

noteiktajai Darbu nodošanai-pieņemšanai piemērojami arī līguma 4.2.,4.3., un 4.4.punktos 

noteiktie nosacījumi.  
4.6. Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam 

Darbu izpildes dokumentāciju. 
4.7. Visi un jebkādi līguma pielikumā esošajās Darbu tāmēs noteiktie materiāli, konstrukcijas, 

iekārtas utt. pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad līguma 4.1.punktā noteiktā komisija ir 

pieņēmusi ekspluatācijā objektu pēc līgumā noteikto tās būvniecības darbu pabeigšanas, 
bet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi 

atbilstoši Līguma noteikumiem. 

 
5. Līguma summas samaksas kārtība 

5.1.  Līguma summas samaksa Būvuzņēmējam tiek veikta tikai par Objektā faktiski iepriekšējā 

mēnesī izpildīto Darbu apjomu, kas tiek fiksēts ar līguma 4.5.punktā noteikto Darbu 

Pieņemšanas - nodošanas aktu. Aktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam par iepriekšējā 

mēnesī faktiski izpildīto darbu apjomu līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.  Šajā 

līguma punktā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā, termiņu skaitot no dienas, kad visas līguma 4.5.punktā noteiktās personas ir 
parakstījušas līguma 4.5.punktā noteikto aktu. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz 

parakstītajiem aktiem uz Izpildītāja iesniegtajiem attiecīgiem rēķiniem. 
5.2.   Darbu galīgā apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no 

dienas, kad līguma 4.1.punktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā   Objektu pēc 

līgumā noteikto darbu pabeigšanas. Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz 
Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts 

Izpildītāja iesniegtajā rēķinā.  
5.3.  Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Līgumā 

noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja līgumā vai rēķinā, kura apmaksa tiek veikta, 
norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek 

uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma 

uzdevumu par konkrēto maksājumu un banka to ir pieņēmusi izpildei. 
5.4.  Līdz brīdim, kad Darbi tiek pieņemti līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam 

līguma ietvaros izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 90% no līguma 2.1.punktā noteiktās 
līguma summas. Atlikušie 10% no līguma 2.1.punktā noteiktās līguma summas Izpildītājam 

tiek izmaksāti 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad līguma 

4.1.punktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā Objektu pēc līgumā noteikto tās 

būvniecības darbu pabeigšanas. 

 
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītāja pienākumi: 

6.1.1. pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Līgumā noteikto tehnisko projektu 

dokumentāciju; 
6.1.2. nodrošināt izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai; 

6.1.3. piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt; 
6.1.4. veikt maksājumus līguma noteiktajos termiņos un apmērā; 

6.1.5. Pasūtītājam ir pienākums visa līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ 

var tikt traucēta šī līguma izpilde. 
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6.2. Pasūtītāja tiesības: 

6.2.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā 

noteiktajam būvprojektam, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas 

reglamentē līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās 

pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs 
pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.  

6.2.3. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības 

koordinatoru uz visu Darbu veikšanas periodu. 
6.2.4. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 
7. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

7.1. Izpildītāja pienākumi: 

7.1.1. veikt Darbu sagatavošanu un Pasūtītāja vārdā saņemt Būvatļauju; 

7.1.2. izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu; 
7.1.3. uzņemties visus riskus, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu 

rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu 

uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;  
7.1.4. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

7.1.5. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” un līgumu; 
7.1.6. Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, līgumā noteikto būvprojektu 

nosacījumus; 
7.1.7. ievērot un nodrošināt Darbu izpildes pienācīgu kvalitāti, Darbu veikšanai izmantoto 

materiālu, izstrādājumu un konstrukciju pienācīgu kvalitāti, atbilstību Līguma 

noteikumiem un Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošiem normatīviem 
aktiem, noteikumiem, instrukcijām; 

7.1.8. izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos; 

7.1.9. savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Būvprojekta kļūdām, 

kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem; 
7.1.10. pirms Darbu pieņemšanas - nodošanas akta, kas noteikts līguma 4.1.punktā, 

parakstīšanas sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam 

piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.); 
7.1.11. nodrošināt jebkurā laikā Autoruzrauga, Būvuzrauga, Būvinspektora, Projekta vadītāja 

un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;  
7.1.12. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju 

par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru 

dēļ var tikt traucēta vai aizkavēta līguma izpilde. 

 
7.2. Izpildītāja tiesības: 
7.2.1. Izpildītājs Darbu izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus. Kopumā apakšuzņēmējiem var 

nodot Darbus ne vairāk kā 60% apjomā no līguma 2.1.punktā noteiktās līguma summas. Par 

Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā 

pielikuma noteikumiem atbild Izpildītājs; 
7.2.2. rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā 

Tehniskajā projektā ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt būvi,  

tās drošu ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par 

šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par 
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Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida 

vienošanos, izvērtējot līgumā noteiktajos Tehniskajos projektos konstatētās nepilnības un to 

novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot līguma pielikumā 

esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku, ja tas ir nepieciešams. 

 
8. Apdrošināšana 

8.1. Izpildītājs savā vārdā noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 454 „Noteikumi 

par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”, noteiktajai kārtībai. 
Izpildītājs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas 

saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā brīdim, kas 

tiek veikta līguma 4.1.puktā noteiktajā kārtībā. 
8.2. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par līguma 8.1.1.punktā noteikto apdrošināšanu ir 

slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līguma 
2.1.punktā noteiktās līguma summas. 

 
9. Garantijas termiņš 

9.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. 

garantijas termiņš tiek noteikts – 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no 
Dienas, kad līguma 4.1.punktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā Objektu pēc 

Līgumā noteikto darbu pabeigšanas. 
9.2. Pasūtītājam ir tiesības līguma 9.1.punktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu 

garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu 

kvalitāti, Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt 
pieņemot Darbu, kā arī Darba bojājumiem, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu 

laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas. 
9.3. Gadījumā, ja līguma 9.1.punktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu garantijas 

termiņā tiek konstatēti Darba un/vai materiālu slēpti defekti, nekvalitatīvi Darbi un/vai 
materiāli, kurus nevarēja konstatēt Darbu pieņemot, Darba bojājumi (turpmāk tekstā - 

Veicamie darbi), un Izpildītājs nevar tos novērst līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības šajā līguma punktā noteikto Veicamo darbu izpildei pēc savas izvēles 

piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda Veicamos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas 

būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā līguma punktā noteikto 
Veicamo darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam 

izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad 

izpildītājs ir saņēmis šajā līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu. 
9.4. Būvuzņēmējs vienlaikus kopā ar Objekta izbūvi saistīto dokumentāciju, pirms objekta 

nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, iesniedz Pasūtītājam 
apdrošinātāju izsniegtu polisi - garantijas perioda garantiju par to, ka apdrošinātājs garantē 

zaudējumu segšanu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, gadījumā, ja 

apdrošinājuma ņēmējs (Būvuzņēmējs) neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu.   
 

 
10. Pušu mantiskā atbildība 

10.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru 

kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% (nulle komats viena procenta) apmērā no 
summas, kuras samaksa tiek kavēta par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) apmērā no Līguma summas 
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10.2. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Darbu izpildes kalendārajā 

grafikā, kas paredzēts Līgumā un ir dots Līguma pielikumā, atkārtoti pēc Pasūtītāja 

rakstiska brīdinājuma saņemšanas, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle 

komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 
10.3. Ja Izpildītājs Darbu izpildes laikā Objektā ir pieļāvis Darba aizsardzības noteikumu 

pārkāpumu un nav novērsis to 1 (vienas) kalendārās dienas laikā no Pasūtītāja rakstveida 

Brīdinājuma saņemšanas brīža, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu Ls 200,- (divi 

simti lati) apmērā par katru pārkāpuma vai vairāku pārkāpumu konstatēšanas gadījumu. 
10.4. PASŪTĪTĀJAM, veicot līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ar ieskaitu 

vienpersoniski dzēst no tiem līgumsodus, kas IZPILDĪTĀJAM aprēķināti un noteikti 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja šī summa nesedz līgumsoda apmēru, tad Izpildītājam 

starpība ir jāmaksā no saviem līdzekļiem.  
10.5. Tāda pati, tas ir Līguma 10.2 punktā paredzētā atbildība ir Izpildītājam, ja tas nav ievērojis 

līdz galam nepadarīto darbu izpildes un pieļauto defektu novēršanas termiņus, kādi 

konstatēti, pieņemot padarītos Darbus vai šajā Līgumā paredzētos garantijas termiņos.  
10.6. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

10.7. Puses viena pret otru ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī 

zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
un Līgumu. 

 
11. Nepārvaramas varas apstākļi 

11.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu 

nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju 
lēmumi u.c.). 

11.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā 

jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne 

vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
11.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās, Puses rakstiski vienojas par Līguma 

darbības termiņu pagarināšanu vai Līguma darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas 

apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma 

darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.  

 
12. Līguma laušana 

12.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš par 

to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, gadījumā, ja: 
12.1.1. Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līguma 

summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. 
12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš par 

to rakstiski paziņojot Izpildītājam gadījumos, ja: 
12.2.1. Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līgumā noteiktā 

Darbu uzsākšanas termiņa; 
12.2.2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē 

un/vai neatbilstoši līgumā noteiktajiem Tehniskajam projektam un/vai Līgumam; 
12.2.3. Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi; 

12.2.4. Jebkurā Darbu izpildes stadijā atklājot, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā 

vai kādā to daļā atbilstoši Līguma noteikumiem un šo faktu ir apstiprinājis Pasūtītāja 
piesaistīts eksperts; 

12.2.5. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu 

dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana); 
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12.2.6. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. 
12.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu arī kāda cita iemesla dēļ. 

12.4. Ja līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba 

nodošanas – pieņemšanas akts par līdz Līguma laušanas dienai kvalitatīvi izpildītajiem 
Darbiem un to pieņemšanu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba 

vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim 

kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, 

kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šajā līguma punktā noteikto aktu.  
12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma 

saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad 

Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot 

negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts 

Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī 
līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kas noteikta līguma 

2.1.punktā. Šajā līguma punktā noteiktais līgumsods ir nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā līguma punktā 

noteikto līgumsodu (līgumsods pārskaitāms uz Pasūtītāja norēķinu kontu, kas norādīts šajā 

Līguma punktā noteiktajā rēķinā). 
 
13. Strīdu izšķiršanas kārtība 

13.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties līguma izpildes gaitā par līgumu un tā 

izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to 

pilnvarotiem pārstāvjiem. 
13.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami 

izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
14. Citi noteikumi 
14.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir 

izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības. 
14.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. 

Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 
14.3. Parakstot līgumu, Izpildītājs piekrīt, ja tam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības 

pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja 

personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu 

piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, 

pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus). 
14.4.Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt Pasūtītāja vārdā būvatļauju un šajā sakarā veikt 

visas nepieciešamās darbības un iesniegt vajadzīgos dokumentus Kuldīgas novada Domes 

būvvaldē. 
14.5. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pasūtīt un saņemt Pasūtītāja vārdā ēku – būvju 

inventarizācijas lietas un šajā sakarā veikt visas nepieciešamās darbības un iesniegt 

vajadzīgos dokumentus valsts zemes dienestā. 
14.6. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību 

un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 
14.7. Visus jautājumus, kas nav regulēti līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 
14.8. Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses ir ____________, tālrunis ______________, līgumā 

noteikto Darbu izpildes _______ no Pasūtītāja puses ir _______________, tālrunis _________ .  
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14.9. Līgumā noteikto Darbu vadītājs ir ______________ pārstāvis _____________ (būvprakses 

sertifikāta Nr. ________), tālruņa Nr. ___________, kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi. 
14.10. Visi paziņojumi, brīdinājumi, iesniegumi un cita veida korespondence otrai Pusei ir 

iesniedzama personīgi Puses deklarētajā atrašanās vietā vai nosūtāma ierakstīta sūtījuma 

veidā, vai izsniedzama pret parakstu Līguma 14.8. vai 14.9.punktos noteiktām personā. Šādi 
izsniegts sūtījums tiek uzskatīts par oficiālu Puses paziņojumu otrai Pusei. 

14.11. Visi Pusēm iesniegtie paziņojumi, brīdinājumi, iesniegumi, būvsapūlču protokoli, darbu 

izpildes un citi akti un dokumenti, kas ir sagatavot Līguma izpildes laikā un attiecas uz 

Līguma izpildi, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām. 
14.12. Visi līguma noteikumi ir tulkojumi tikai kontekstā un kopsakarā ar citiem Līguma 

noteikumiem. Līguma sadaļu nosaukumi izmantojami tikai un vienīgi Līguma 

pārskatāmībai un nav izmantojami Līguma noteikumu interpretācijā. Gadījumā, ja kāds 

līguma noteikums zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citu noteikumu spēkā 

esamību. 
14.13. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (____) lapām, un tiek 

izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

 
15. Pielikumā:  
15.1. Tāmes uz ____ (________) lapām; 

15.2. Darbu izpildes kalendārais grafiks uz ____ (________) lapām; 

15.3. Tehniskā specifikācija uz ____ (________) lapām; 

15.4. Izpildītāja piedāvājums uz ____ (________) lapām; 

15.4. Tehniskais projekts ____ (________) sējumi.  
 

16. Pušu rekvizīti un paraksti 

 
 


