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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs –AND/2011/15 
1.2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:  

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

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

Reģistrācijas numurs: 9000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersona 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča,  

 

1.3. Iepirkumu organizē Aglonas novada domes iepirkumu komisija. 

1.4. Nolikums ir publiski pieejams Aglonas novada pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv   sadaļā 
„Publiskie iepirkumi”.   

1.5. Vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu 

1.6. Iepirkuma metode – saskaņā ar „Publisko iepirkuma likuma” 8.1 pantu. 

2.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 2.1.  Iepirkuma priekšmeti ir: 

     2.1.1 Iepirkuma priekšmets ir  ERAF līdzfansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā II kārta”  ietvaros  projekta vadības pakalpojumu saņemšana atbilstoši Darba 
uzdevumiem (5. pielikums),  kas tiek sadalīts 4 (četri) lotēs: 

2.1.1.1. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā 
II kārta” vadītājs – CPV kods 79421000-1 

2.1.1.2. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā 

II kārta” lietvede - CPV kods 79421000-1 
2.1.1.3. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā 

II kārta” grāmatvede - CPV kods 79210000-9 

2.1.1.4. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā 
II kārta” tehniskais speciālists - CPV kods 79421000-1.  

     2.1.2.  Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu katrā lotē, bet nevar iesniegt piedāvājuma 
variantus. 

     2.1.3.  Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma Darba uzdevumā noteiktos pakalpojumus Pretendentam 

jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu 
apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, 

Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.  
 

3. Informācija Pretendentiem 

3.1. Iepirkumā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, šādu personu apvienības jebkurā to 
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū  sniegt pakalpojumus, kas ir noteikti šajā Nolikumā 

noteiktojos dokumentos. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. 
Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

3.2.  Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no 

turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8. 1panta piektās 
daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst 

Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām. 
3.4.  Publisko iepirkumu komisija pēc ieinteresētā pretendenta rakstiska pieprasījuma sniedz 

papildus informāciju par Nolikumu un tajā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma 

http://www.aglona.lv/


sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trīs 
dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, šo informāciju publicējot Aglonas 
novada domes mājas lapā www.aglona.lv  

3.5.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 
pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu Pretendentam neatdod. 

4.  Piedāvājuma derīguma termiņš 

4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 45 (četrdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no 

piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma 
termiņu. 

4.2. 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. 

5.  Pretendentu atlases nosacījumi 

5.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: 

5.2. Iepirkumā var ņemt dalību Pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, 
komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem 
kvalifikācijas kritērijiem. 

5.3. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2. punktā 
minētie izslēgšanas gadījumi.  

5.4. Pretendentam jānodrošina sekojoši speciālisti 

5.4.1. projekta vadītājs – augstākā izglītība, pieredze vismaz 4 (četri) projektu vadīšanā 
(valsts investīciju programmas, ESF, ERAF, SIF, EEZ un Norvēģijas finansu instrumenta, SFL, 

LAD ELFLA), pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

5.5.1 projekta lietvedis – augstākā izglītība,  pieredze vismaz 4 (četri) projektu vadīšanā 

vai  koordinēšanā (valsts investīciju programmas, ESF, ERAF, SIF EEZ un Norvēģijas finansu 

instrumenta, SFL, LAD ELFLA), pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

5.5.2 projekta grāmatvedis – augstākā profesionālā izglītība, pieredze vismaz 4 (četri) 
projektu grāmatvedības dokumentu kārtošanā (valsts investīciju programmas , ESF, ERAF, 

SIF, EEZ un Norvēģijas finansu instrumenta, SFL, LAD ELFLA), pieredze darbā ar 

pašvaldību projektiem. 

5.5.3 projekta tehniskais speciālists –  vidējā profesionālā izglītība, pieredze projektu 

darbā (valsts investīciju programmas , ESF, ESF SIF EEZ un Norvēģijas finansu instrumenta, 

SFL, LAD ELFLA), pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

6. Piedāvājuma iesniegšana  

6.1. Termiņš un vieta: 

6.1.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, 

Aglonas novads, LV-5304, lietvedībā darba dienās līdz 2011.gada 1. augusta plkst. 11.°°.  
6.1.2.Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā 

norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ 

piedāvājuma iesniedzējam. 
6.1.3.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 
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pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 
6.1.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma 
maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma 

iesniegšanas brīdis. 

7.  Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē 

un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām 
lapām. 

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

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

3. Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 
4. atzīme Piedāvājums „Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam 

“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”” Iepirkuma 
identifikācijas Nr.AND/2011/15. Neatvērt līdz 2011. gada 1.augusta  plkst. 11.00 

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

7.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.   

7.5. Iesniegtie piedāvājumi Pretendentiem netiek atdoti. 

8. Iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši pieteikuma veidlapai (1.pielikums). Ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām 

dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno 
dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu 

apvienības ietilpstošās personas) vārdā.  
8.2. Pretendenta finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājuma cenu norāda latos (LVL) atsevišķi ar 

un bez PVN. Ja Pretendents ir fiziska persona, tad finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj darba 

devēja VSAOI 24,09%.  Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina 
tehniskajās specifikacijās iekļauto darbu izpildi. 

8.3.   Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.    
8.4.  Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz Pretendentu, tai skaitā personu 

apvienības dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 8. 1panta piektās daļas 1. un 2. punktā paredzētie ierobežojumi (8.pielikums). Publisko 
iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 2. punktā paredzētās informācijas noskaidrošanai 

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

8.5.  Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.  

8.6.  Pretendenta pieredzes pēdējos 5 (piecos) gados (no 2005.gada līdz 2010.gadam) apliecinošs   
darbu saraksts  atbilstoši 4.pielikumam, (personu apvienības gadījumā attiecināms uz personu 

apvienību).  

9. Piedāvājumu vērtēšana 

9.1. Iepirkumu komisija: 

9.1.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām 
prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā 

norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  



9.1.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks 
uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. 
Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  

9.1.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko 
cenu.  

9.1.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 
komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu. 

9.2. Piedāvājuma cena: 

     9.2.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 
PVN. Ja Pretendents ir fiziska persona, tad finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj darba devēja 

VSAOI 24,09%. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas. 

       9.2.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu kopumā 
ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba devēja 

sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo trīs mēnešu laikā ir vislielākais. Šajā 
gadījumā pasūtītājs pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo trīs mēnešu laikā veikto 

vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu. 

10.  Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

10.1. Komisijas tiesības: 

   10.1.1 pieprasīt iesniegt dokumentus un papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās 
iepirkumā; 

      10.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 
      10.1.3. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 
      10.1.4. veikt izmaiņas Nolikumā; 

10.1.5.  noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītām prasībām; 
10.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir 

nepamatoti lētas; 
10.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu 

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto 

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

līdzekļus.  
10.1.9.  komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 

10.2. Komisijas pienākumi: 

10.2.1. izskatīt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 8. punktā noteiktai kārtībai; 
10.2.2. rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 
10.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 
10.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem; 
10.2.5. nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojam.  

11.  Pretendenta  tiesības un pienākumi 

 11.1. Pretendenta pienākumi: 

11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Nolikumā izvirzītās prasības; 

11.1.2. 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz komisijas iesniegtajiem jautājumiem par 

Pretendenta iesniegto piedāvājumu; 



11.2. Pretendentam ir tiesības  

11.2.1 Piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro 
jautājumu  precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un Nolikumā noteiktajā kārtībā. 

12. Līguma parakstīšana 

12.1. Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, starp izraudzīto Pretendentu 

un Pasūtītāju tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam, Pretendenta 
piedāvājumam un šiem darbiem.  Izpildītājam līgums ir jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā 
no lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas. 

PIELIKUMU SARAKSTS 

Šim nolikumam ir pievienoti 6 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma 

2. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma 

3. pielikums. Tehniskā piedāvājuma forma 

4. pielikums. Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta forma 

5. pielikums.Tehniskā specifikācija 

6.pielikums. Apliecinājums 

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja       I.Barkeviča 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



1. pielikums 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 
 

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS FORMA 

PIETEIKUMS 

 

„Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā II kārta”” 

identifikācijas numurs - AND/2011/15 
 

1. Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam 
veikt _____________________________________________________________________  

(uzskaitīt par kurām iepirkuma daļām tiek iesniegts piedāvājums) 

saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem noteikumiem, par summu: 

 

LOTES NOSAUKUMS: __________________________________ 

 

Piedāvājuma 
cena bez PVN 

____________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 

vērtības 
nodoklis 

____________________________________________________________ 

(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 

cena ar PVN  

____________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

 
(norādāma summa uz visu projekta realizācijas laiku līdz 10.12.2011.g. un uz tā pagarinājuma laiku, ja tiks 

veikti grozījumi noslēgtajā Vienošanā ar finansējuma piešķirēju  )  
 

LOTES NOSAUKUMS: __________________________________ 

 
Piedāvājuma 

cena bez PVN 

____________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 
vērtības 

nodoklis 

____________________________________________________________ 
(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 
cena ar PVN  

____________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

 
(norādāma summa uz visu projekta realizācijas laiku līdz 10.12.2011.g. un uz tā pagarinājuma laiku, ja tiks 

veikti grozījumi noslēgtajā Vienošanā ar finansējuma piešķirēju  )  
 

...... 
 

2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 45 dienas no nolikumā noteiktā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā 
esamības termiņa izbeigšanās.  

3. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta 
noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma 
līgumu saskaņā ar šo līguma projektu. 



 

Nosaukums:  

Adrese:   

Reģistrācijas Nr.:  

Tālrunis:  

Fakss:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Maksājumu rekvizīti  

Banka, kods:  

Konts:   

 
Pretendenta vadītāja paraksts:  

 
 

(vārds, uzvārds) 
 

z. v. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

2. pielikums 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Finanšu piedāvājums 

 

„Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā II kārta”” 

identifikācijas numurs - AND/2011/15 
 

 Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu un Tehnisko 

specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas jānorāda 
latos.  

 

Iepirkuma daļas nosaukums   ___________________________________  

 

Nr. Izmaksu pozīcija 
Cena 

(Ls bez PVN) 
PVN 

Cena 

ar PVN 

1.     

2.     

 KOPĀ:    

 
(jāatkārto tik reizes cik lotēs pretendents piedalās)  

 
 

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. pielikums 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Tehniskais piedāvājums 
 

„Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā II kārta”” 

identifikācijas numurs - AND/2011/15 

1. Informācija par Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu: 

 

Nr. Vārds, Uzvārds 
  

Statuss Veicamie uzdevumi pakalpojuma sniegšanā 

    

    

 

2. Pakalpojumu apraksts 

 

Nr. Pakalpojumā 
iekļautie procesi 

un norises 

Procesu un 
norišu 

apraksts 

Pakalpojuma 
sniegšanā 

iesaistītie 
izpildītāji 

Izmantotās 
metodes, 

materiāli un 
tehniskais 
aprīkojums 

Atbilstība 
tehniskajās 

specifikācijās 
izvirzītajām 

prasībām 

      

      

      

      

 

3. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: 

 

 

 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 

 

 

 

Nr. Posma 
nosaukums 

  

Posma sākums 
(datums) 

Posma beigas 
(datums) 

    
    

  



 

 
4. pielikums 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 
 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTA FORMA 
 

Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts 
 

„Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā II kārta” 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 

 

Saraksts pakalpojumiem (pēdējie 5 gadi): 

 

Nr. Informācija 
par 
pakalpojumu  

saņēmēju 

Pakalpojumu  
(objekta, 
projekta u.c.) 

nosaukums, 
veids, adrese 

Pakalpojumu  
kopējās 
izmaksas, 

norādot cenas 
latos bez PVN 

Pakalpojumu 
sniegšanas  
veikšanas 

periods 

Informācija, 
vai 
pakalpojumi ir 

pabeigti, ja nav 
– procentuālā 

izpilde no 
kopējā apjoma 

      

      

      

 
 

 

 
 

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

5. pielikums 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 
       „„Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas 

pagasta Aglonas ciemā II kārta”” 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 

 

I LOTE 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” vadītājs  

 

Darbam nepieciešamās kvalifikācijas pamatprasības. 

 augstākā izglītība 

 pieredze vismaz 4 (četri) projektu vadīšanā (valsts investīciju programmas, ESF, 

ERAF, SIF, EEZ un Norvēģijas finansu instrumenta, SFL, LAD ELFLA) 

 pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

Darba pienākumi: 

  

 projekta vadības organizācijas apraksts 

 projekta grozījumu ar pielikumiem sagatavošana VARAM un CFLA 

 sarakstes veikšana ar  valsts institūcijām un iestādēm, kas ir attiecināmas uz konkrētā 
projekta realizēšanu 

 Darba sapulču organizēšana  

 Progresa pārskatu sagatavošana  (5 reizes) 

 Ikgadējo pārskatu par ES fondu līdzfansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu 
(2 reizes)  

 Sadarbība ar Aglonas novada būvvaldi un Komunālā dienesta vadību  

 Regulāra atskaišu sniegšana Aglonas novada domei 

 

II LOTE 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” lietvede 

 

Darbam nepieciešamās kvalifikācijas pamatprasības. 

▪ augstākā izglītība 

▪ pieredze vismaz 4 (četri) projektu vadīšanā vai  koordinēšanā (valsts 
investīciju programmas, ESF, ERAF, SIF EEZ un Norvēģijas finansu 

instrumenta, SFL, LAD ELFLA) 

▪ pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

Darba pienākumi: 

 projekta lietu nomenklatūras sastādīšana 

 projekta dokumentācijas sakārtošana nodošanai arhīvam 

 projekta lietvedība, vēstuļu sagatavošana CFLA, VM un citām institūcijām, kas sasitītas 



ar projekta realizēšanu (ienākošā, izejošā dokumentācija, rīkojumu, pieņemšanas- 
nodošanas aktu, aktu par materiālu līdzekļu nodošanu sagatavošana) 

 Plānoto maksājumu grafiku sagatavošana (5 reizes) 

 Dažādu veidlapu aizpildīšana 

 Stendu pasūtīšana 

 Dalība darba sapulcēs un protoklēšana 

 publikāciju un fota sagatavošana ievietošanai mājas lapā www.aglona.lv, laikrakstos – 
ne mazāk  kā trīs publikācijas  

 atskaites projekta vadītājam.  
 

III LOTE 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” grāmatvede  

 

Darbam nepieciešamās kvalifikācijas pamatprasības. 

▪ augstākā profesionālā izglītība 

▪ pieredze vismaz 4 (četri) projektu grāmatvedības dokumentu kārtošanā 
(valsts investīciju programmas , ESF, ERAF, SIF, EEZ un Norvēģijas finansu 
instrumenta, SFL, LAD ELFLA) 

▪ pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

Darba pienākumi: 

 grāmatvedības kontu plāna sastādīšana  

 projekta lietu nomenklatūras grāmatvedības sadaļas sastādīšana  

 grāmatvedības uzskaites organizācijas apraksts  

 pamatlīdzekļu, inventāra iegrāmatošana, pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu 

sastādīšana, nolietojuma aprēķins  

 samaksas aprēķins, nodokļu aprēķins no atlīdzības par izpildīto darbu 

 maksājuma pieprasījumu ar pielikumiem sastādīšana  

 maksājumu uzdevumu sastādīšana, pārskaitījumu veikšana  

 pārskata perioda attiecināmo izdevumu tabulu sastādīšana  

 pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām sastādīšana  

 Atskaites projekta vadītājam.  

 

IV LOTE 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” tehniskais 

speciālists 

Darbam nepieciešamās kvalifikācijas pamatprasības. 

 vidējā profesionālā izglītība 

 pieredze projektu darbā (valsts investīciju programmas , ESF, ESF SIF EEZ un 

Norvēģijas finansu instrumenta, SFL, LAD ELFLA) 

  pieredze darbā ar pašvaldību projektiem. 

Darba pienākumi: 

 

http://www.aglona.lv/


 Ikdienas saite ar projekta vadītāju, uzņēmēju, autoruzraugu un būvuzraugu  

 Dalība darba sapulcēs 

 Izpildīto darbu aktu parakstīšana un kontrole 

 Būvobjekta regulāra kontrole 

 Saikne ar iedzīvotājiem, kuri ir potenciālie pakalpojuma saņēmēji   

 Autoruzrauga izstrādāto priekšlikumu- skiču, kas ir radušies pēc potenciālo pakalpojuma 

saņēmēju vēlmes, saskaņošana ar pasūtītāju, būvuzraugu  un uzņēmēju 

 Atbildīgais par nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu par jaudas palielinājumu vai 

jauna pieslēguma izbūvi objektā 

 Atskaite projekta vadītājam.  

 
 
 

        
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

6.pielikums 

identifikācijas numurs – AND/2011/15 

APLIECINĀJUMS  
 
 

 

  
sastādīšanas vieta datums 

 

(Pretendenta nosaukums) vārdā apliecinu, ka:  

 
1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts 

uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai 
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

2) pretendentam nav nodokļu tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz LVL 100.00 Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts. 

 
 
(Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un paraksts) 

 
 
Z.v. 

 


