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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

AND/2011/16/ELFLA 

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti 

 Aglonas novada dome 

Reģistrācijas Nr. 90000065754 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 

1.3. Komisija 

Iepirkuma procedūru veic ar Aglonas novada domes lēmumu – 15.07.2009. (protokols Nr. 5, punkts 

6) 31.07.2009. (protokols Nr. 7, punkts 4), 27.01.2010. (protokols Nr. 2, punkts 1).  izveidotā 

Iepirkumu komisija.  

1.4. ES līdzfinansēts projekts 

Projekts „Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai (ELFLA). 

 

1.5. Iepirkuma priekšmets 

Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija.  

 

1.6. Līguma izpildes laiks un vieta 

1.7. Līguma ietvaros veicamo rekonstrukcijas būvdarbu vieta: Priežmala, Kastuļinas pagasts, 

Aglonas novads. 

1.8. Plānotais līguma termiņš 4 mēneši, paredzot būvdarbu sākšanu objektā no 2011. gada 1. 

septembra. 

1.9. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

1.9.1. Piedāvājumi iesniedzami Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas 

pagastā, Aglonas novada domes lietvedībā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00. no 13.00.-

17.00  līdz 2011.gada 16.augusta pulksten 12
00

.  

1.9.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa 

pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz 1.9.1. punktā minētās 

piedāvājumu iesniegšanas vietai un līdz noteiktā iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.3. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sēdē pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.9.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc 1.9.1. punktā minētā pēdējā 

iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ 

iesniedzējam. 

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas 

beigu termiņa. 
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1.11. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai 

1.11.1.  Iepirkumā tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs 

noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. 

Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto 

veidlapu formai.  

1.11.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 

(viena) pretendenta apstiprināta kopija). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj 

šādi dokumenti: 

1.11.2.1. Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.3.punktā; 

1.11.2.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus nolikuma 

2.11.punktā minētos dokumentus; 

1.11.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu trīs aploksnēs – vienā ārējā un divās iekšējās: 

1.11.3.1. Ārējai aploksnei jābūt adresētai: 

Aglonas novada domei 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 

ar norādi: 

Iepirkumam ID Nr. AND/2011/16/ELFLA 

„Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija ” 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma! 

1.11.3.2. Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.11.2.1.punktā minētā 

dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 

(viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. 

1.11.3.3. Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.11.2.2.punktā minētā 

dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājums” - 1 (viens) 

oriģināls un 1 (viena) kopija. 

1.11.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.11.3.punktā minētajam sadalījumam pa 

aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un 

apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan 

oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas 

atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. 

1.11.5. Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un 

noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.11.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā 

iekļautajam dokumenta oriģinālam. 

1.11.7. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus paraksta 

pilnvarotas persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko 

iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. 

1.11.8. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) sastāda un pārbauda personas, kuras ir 

saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8. pantā noteiktajā kārtībā, 

norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Attiecīgajam sertifikātam jābūt 

derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā. 
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1.11.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. 

1.11.10. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu līdz šajā 

nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.11.11. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

1.11.12. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums iesniedzējam tiek atdots neatvērts. 

1.11.13. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos (LVL). Dokumenti aizpildāmi 

saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām. 

1.11.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem 

nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.  

1.11.15. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 

visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai 

var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

1.12. Līguma apmaksas nosacījumi (atbilstoši līguma projektam - pielikums Nr.3): 

1.12.1. Avansa maksājums ir paredzēts. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par Objektā 

fakstiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad 

Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu nodošanas - 

pieņemšanas aktu. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības 

novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus. 

1.12.2. Maksājumi par izpildīto Darbu notiek līdz samaksa par izpildīto Darbu sasniedz 80% 

(astoņdesmit procentus) apmēru no Līguma summas 20 dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas dienas.  

 

1.12.3. Pēc pilnīgas Darba izpildes un nodošanas Pasūtītājam par izpildīto Darbu Izpildītājam 

jāsamaksā 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas 20 dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas. 

1.13. Piedāvājuma varianti 

Nav paredzēts. 

1.14. Pasūtītāja kontaktpersonas 

1.14.1. IEPIRKUMU KOMISIJAS kontaktpersona par Nolikumu 

Aglonas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, 

tālr/fakss.: 65324573 e-pasts: padome@aglona.lv    

1.15. Pasūtījuma piešķiršanas metode 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta kārtībā. Kritērijs: zemākā cena. 

1.16. Nolikuma saņemšana: 

mailto:padome@aglona.lv
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1.16.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Nīcas 

novada domes mājas lapā www.aglona.lv , apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi”.  

1.17. Papildu informācijas sniegšana: 

1.17.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta 

pašvaldības mājas lapā pie nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 

publicētajai informācijai un ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, 

ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja. Ja pretendents, sagatavojot piedāvājumu, nav ņēmis vērā papildus sniegto 

informāciju, tas var būt pamats piedāvājuma noraidīšanai.  

1.17.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 4 darba dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. Līdz 10.08.2011. ieskaitot. 

1.17.3. Papildinformācija un atbildes uz jautājumiem tiek sniegtas 2 darba dienu laikā pēc 

papildu informācijas pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 12.08.2011. ieskaitot. 

 

2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

2.1. Tehniskais apraksts 

Saskaņā ar pievienotajiem apjomiem un darbu aprakstu. Ja darbu aprakstā minēti konkrēti 

ražotāji vai materiālu nosaukums, tos var aizvietot ar analogu piedāvājumu. 

2.2. Izpildes termiņš: 

Līguma darbības termiņš 4 mēneši. Plānojot rekonstrukcijas darbu veikšanu, pretendentam 

jānodrošina rekonstrukcijas darbu izpildes termiņš 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, 

objektā būvdarbus uzsākot no 2011. gada 1.septembra. 

2.3. Publicitāte: 

Uzsākot rekonstrukciju un visu tās īstenošanas laiku Izpildītājam par saviem līdzekļiem objektā 

jānodrošina informācijas stenda (būvplāksnes) izvietošana ar ELFLA logotipiem. Pēc projekta 

pabeigšanas informācijas stends nomaināms pret pastāvīgu informatīvu plāksni (izmaksas 

ietvertas apjomu tāmēs), kuras izgatavošanu un uzstādīšanu nodrošina Izpildītājs, vizuālo 

izskatu saskaņojot ar pasūtītāju. 

2.4. Īpaši noteikumi būvniecības līguma izpildei: 

2.4.1. Būvdarbu laikā izpildītājs īsteno un nodrošina: 

 Radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (īpaši attiecībā 

uz kaitīgas vielas (piemēram, azbestu) saturošu būvgružu utilizāciju), ievērojot 

vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus; 

 Visu iespējamo pasākumu veikšanu, lai maksimāli samazinātu trokšņus būvdarbu 

laikā. 

2.5. Tehniskie noteikumi: 

2.5.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka: 

 Būvniecības likums; 

http://www.aglona.lv/
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 Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”; 

 Latvijas valsts standarti (attiecīgo jomu regulējošie būvnormatīvi); 

 Tāmēs norādītie materiāli un darbu apraksts. 

 Starp pusēm noslēgtais līgums. 

 Pasūtītāja norādījumi pirms materiālu iegādes, saskaņojot krāsu un dizaina 

risinājumus, kas neskar to tehniskās prasības. 

 

2.6. Garantija: 

2.6.1. Izpildītājam jānodrošina veikto darbu un materiālu garantija 3 (trīs) gadi pēc darbu 

nodošanas;  

2.7. Izpildītājam rekonstrukcijas darbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem 

transportam piekļūšanu zemesgabaliem. 

 

2.8. Citi noteikumi: 

2.8.1. Tāme: 

2.8.1.1.Piedāvājumā Lokālajās tāmēs jāievērtē visi rekonstrukcijas darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez 

kuriem nebūtu iespējams darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

2.8.1.2.Koptāme un lokālās tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-06. 

2.8.1.3.Tāmes paraksta to sastādītājs un izpildītāja paraksttiesīgā persona. Vismaz vienai no šīm 

personām jābūt ieguvušai būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā 

kārtībā. Sertifikāta numuru norāda, tāmes parakstot, līdzās paraksta atšifrējumam. 

Finanšu piedāvājumam pievieno attiecīgo personu sertifikātu apliecinātas kopijas, ja tās 

netiek pievienotas atlases dokumentos. 

2.9. Ekvivalenti izstrādājumi: 

2.10. Ja darbu apjomos ir norādīti konkrēti izstrādājumi vai konkrēta ražotāja produkcija, 

pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. 

2.11. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

2.11.1. Finanšu piedāvājumu (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.2), kurā uzrādīta objekta 

izbūves kopsumma (līgumcena). 

2.11.2. Lokālās tāmes un koptāme, kas attiecīga apjoma būvdarbiem izstrādātas atbilstoši LBN 

501-06 (pēc formas – Pielikums Nr. 8).  

2.11.3. Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes un koptāme) *xls formātā uz elektroniskā 

datu nesēja (iesniegt CD formātā). 

2.11.4. Darba izpildes kalendārais grafiks (pa mēnešiem) (pēc formas – nolikuma pielikums 

Nr.6). Par uzvarētāju atzītais pretendents līdz līguma noslēgšanai iesniedz darba izpildes 

kalendāro grafiku pa nedēļām, paredzot konkrētu darbu nodošanas datumu. 
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2.11.5. Piedāvāto materiālu un iekārtu tehnisko informāciju norāda šādā tabulā: 

Materiāls/iekārta Modelis Ražotājs Izmēri 

Citi 

raksturojošie 

lielumi 

Garantija* 

      

* Darbam un materiāliem ne mazāk kā 3 (trīs) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Arī 

gadījumos, kad ražotājs izstrādājumiem dod īsāku garantijas termiņu, būvdarbu veicējam pret 

pasūtītāju jānodrošina minētais pilnais garantijas termiņš. 

2.11.6. Punkta 2.11.5.noteiktajā tabulā iekļauj informāciju par: 

 grīdas seguma materiāliem (linolejam, flīzēm); 

 ūdenssildītājam; 

 radiatoriem; 

 sēdpodiem, izlietnēm, jaucējkrāniem. 

2.12. Pirms darbu uzsākšanas objektā Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darba izpildes 

grafiks.  

2.13. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā izveidot būvdarbu izpildes 

kalendāro grafiku uz pasūtītāja sagatavotiem ēkas telpu plāniem. 

2.14. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic teritorijas un ēkas papildus 

apsekošana, lai novērtētu veikto būvdarbu apjomu un kvalitāti, nepieciešamo būvdarbu 

veikšanas secību, izmantojamos mehānismus un tehnoloģijas. Rekonstrukcijas darbi jāveic 

īpaši rūpīgi, saudzīgi izsverot visus iespējamos izmaiņu risinājumus.  

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pretendents 

3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība, 

kurai ir tiesības un kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus un ir iesniegusi piedāvājumu 

iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

līguma izpildei, neatkarīgi no viņu savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 

piegādātājs pierāda pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (pielikums Nr.1) un finanšu 

piedāvājumu (pielikums Nr.2) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju 

apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās 

nosacījumiem. 

3.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka 

visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts 

galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, 
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saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. 

Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka līguma daļa (procentos).  

3.1.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru 

apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.1.līdz 3.2.4.punkts, bet pārējos nolikuma 

punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās 

pienākumus iespējamā līguma izpildē. 

3.1.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā 

uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam 

statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.  

3.1.7. Par vienu Pretendentu uzskatāmas arī divas vai vairākas juridiskās personas, kas ir 

savstarpēji saistītas personas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pirmā panta izpratnē. 

 

3.2. Prasības Pretendentiem: 

3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta piektajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas 

Republikā; 

3.2.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu 

veikšanai un pabeigšanai objektā; 

3.2.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir īstenojis vismaz 2 (divus) ēku rekonstrukcijas 

būvdarbu līgumus, kas pēc satura un apjoma līdzvērtīgi iepirkuma rezultātā 

noslēdzamajam, par kuriem ir saņemta pozitīva attiecīgo būvdarbu pasūtītāja atsauksme; 

3.2.5. Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti: 

3.2.5.1.būvdarbu vadītājs - sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā; 

3.2.5.2.sertificēts darba aizsardzības speciālists. 

3.2.6. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences 

un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. 

3.2.7. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz divu 

līdzīga objekta būvdarbu vadīšanā kā atbildīgam būvdarbu vadītājam, par kuru ir 

saņemta attiecīgo būvdarbu pasūtītāja pozitīva atsauksme. 

3.2.8. Pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā būvdarbu 

norises laikā 5 (piecas) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot 

vismaz 2 (divas) stundas. 

 

3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti: 

3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums); 

3.3.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un izdruka no Būvkomersantu reģistra, 

kuru pretendents apliecina kā atbilstošu faktiskajai situācijai uz piedāvājuma 
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iesniegšanas dienu. Ja Būvkomersanta reģistrā norādītā informācija neatbilst faktiskajai 

situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), 

pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.  

3.3.3. Informācija par sekmīgi īstenotajiem līdzīgiem būvdarbu līgumiem (objektiem) (pēc 

formas – nolikuma pielikums Nr.7); 

3.3.4. Nolikuma 3.2.4. noteikto prasību izpildi apliecinošu attiecīgo būvdarbu līgumu 

pasūtītāju vismaz divas atsauksmes, kuras satur informāciju par būves veidu un apjomu, 

līguma izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši 

normatīviem un kvalitatīvi, kā arī savlaicīgi un pienācīgi pabeigti; 

3.3.5. Informācija par sertificētajiem speciālistiem (atbilstoši 3.2.5.punktā minētajam 

uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē. Par 

atbildīgo būvdarbu vadītāju pretendents nosaka sertificētu speciālistu ēku būvdarbu 

vadīšanā (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.4); 

3.3.6. Par atbildīgo būvdarbu vadītāju pievieno sertifikāta kopiju, CV ar pieredzes aprakstu, 

attiecīgo pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu vadītāja darbu vismaz divu līdzīga objekta 

vadīšanā. Atsauksme satur informāciju par būves veidu un apjomu, līguma izpildes 

termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši normatīviem un 

kvalitatīvi, kā arī savlaicīgi un pienācīgi pabeigti, kā arī vadītāja apliecinājums un 

noslogojuma apraksts (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.5).  

3.3.7. Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem 

(apakšuzņēmēji, darbu veidi, darbu apjomi un procentuālā attiecība pret kopējo darbu 

apjomu), pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto 

darba daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja 

līgums tiktu piešķirts pretendentam. 

3.3.8. Piedāvājumā jāuzrāda apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 2% (diviem 

procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN (nolikuma pielikums Nr.2). 

Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās 

darba daļas lieluma. 

3.3.9. Katram apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jāiesniedz 

apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta piektajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

3.3.10. Izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas, ka ārvalstī 

reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un Publisko 

iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti 

ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latus. 
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4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Vispārīga informācija: 

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu 

komisija veic slēgtā sēdē; 

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas 

laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, 

kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un 

piedāvājumu vērtēšanā; 

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 

piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

4.1.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 

pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu; 

4.1.5. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, 

līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde; 

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;  

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai 

un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu; 

4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu 

eksperts pievieno atzinumam; 

4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no 

pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai; 

4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst 

izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 

4.2. Vērtēšanas kārtība: 

4.2.1. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos: 

4.2.1.1.atbilstība noformējuma prasībām; 

4.2.1.2.atbilstība pretendentu atlases prasībām; 

4.2.1.3.atbilstība tehniskajai specifikācijai; 

4.2.1.4.piedāvājuma izvēle. 

4.2.2. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 

10.panta prasībām, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju 

(http://buvkomersanti.bema.gov.lv/). Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) 

pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt 

būvdarbus atsevišķās nozarēs, bet šī informācija nav reģistrēta Būvkomersanta reģistrā. 

http://buvkomersanti.bema.gov.lv/
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4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt 

pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā 

izvērtēšanas posmā. 

4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par 

iepirkuma rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to 

pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos 

kontaktus. 

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 2.punktam, Komisija izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un 

atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām. 

4.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par iepirkuma apjoma samazināšanu, ja iesniegtie 

piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. Par iepirkuma apjoma samazināšanu 

Komisija informē visus pretendentus. 

 

5. PIELIKUMI 

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi: 

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1);  

5.1.2. Finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2); 

5.1.3. Līguma projekts (pielikums Nr.3);  

5.1.4. Informācija par būvdarbu vadītāju (pielikums Nr.4); 

5.1.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogotības raksturojums (pielikums Nr.5); 

5.1.6. Darba izpildes kalendārā grafika forma (pielikums Nr.6); 

5.1.7. Informācija par īstenotajiem būvdarbu līgumiem (pielikums Nr.7); 

5.1.8. Darbu apjomi -  tāmes (pielikums Nr.8); 

5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas. 
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Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

 

   

Sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs 

  

kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības 

pamats  

Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds 

un uzvārds 

 

ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta 

nama vienkāršotā rekonstrukcija”, iepirkuma ID Nr. AND/2011/16/ELFLA. 

 

Apliecinām, ka: 

− esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta 

prasībām; 

− apliecinām, ka iesniegtais piedāvājums ir derīgs un netiks atsaukts vai mainīts 90 

(deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

− uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta piektās daļas izslēgšanas 

nosacījumi un tas ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 

− pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu 

veikšanai un pabeigšanai objektā;  

− visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:  
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Pielikums Nr.2 

 

Pretendenta finanšu piedāvājums 

 

2011.gada ____.______ 

Aglonas novada domei 

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novadā 

 

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas 

saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija”, iepirkuma ID Nr. AND/2011/16/ELFLA un 

tehniskajās specifikācijās minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un 

veidā.  

 

Piedāvājam veikt “Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama 

vienkāršotā rekonstrukcija”, iepirkuma ID Nr. AND/2011/16/ELFLA par līgumcenu LVL 

______ * un PVN 22% LVL ________, kopā LVL ________ . 

 

* cena, kas tiek vērtēta. 

 

Apņemamies Līguma izpildi veikt 4 (četri) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, 

paredzot būvdarbus objektā, sākot no 2011. gada 1.septembra. 

 

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā 

darba veikšanai. 

 

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 

mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski 

pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.  

 

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma 

dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam 

prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai, tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, 

ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt 

jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai. 

 

Pielikumā:   

1) Koptāme un lokālās tāmes (Nolikuma Pielikums Nr. 8);  

2) Darba izpildes kalendārais grafiks (Nolikuma Pielikums Nr. 6); 

3) Tehniskās specifikācijas (tabula saskaņā ar Nolikuma 2.11.5. punktu). 

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības 

nosaukums: 
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Pielikums Nr.3 

Līguma projekts 

 

LĪGUMS Nr. 2011/............... 

 

Aglonas novadā 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 priekšsēdētājs Igors Reščenko, no vienas puses, 

un  ______________,  reģ._________, turpmāk tekstā Izpildītājs, kura vārdā uz _________ pamata 

rīkojas tās _______________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, 

pamatojoties uz Aglonas novada domes izsludinātā iepirkuma „Aglonas novada Kastuļinas pagasta 

Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija”, identifikācijas Nr.AND 2011/16/ ELFLA, 

noslēdz sekojoša satura 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 – Aglonas novada Kastuļinas 

pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija (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. 

1.3. Līgums ir noslēgts ELFLA atklātā projekta Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. 

gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Saietu namu 

rekonstrukcija Aglonas novadā” ietvaros. 

 

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/2011/16/ELFLA) iesniegto 

finanšu piedāvājumu, bez PVN 22% tiek noteikta LVL _____ (vārdiem), PVN 22% sastāda - 

LVL ________ (vārdiem), līguma kopēja summa ar PVN 22% sastāda LVL ___________ 

(vārdiem) – 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.Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme tiek piemērota atbilstoši spēkā 

esošajai likumdošanai. 

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

projektu, objektam – „Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā 

rekonstrukcija” noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un 
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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 uzsāk pēc Līguma parakstīšanas un Līgumā noteiktos 

Darbus izpilda līdz _____________. 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 
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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. 

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 Izpildītājam 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 Izpildītājs 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; 
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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. 

 

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. 

6.2.2. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru uz 

visu Darbu veikšanas periodu. 

6.2.3. 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 Tehniskā projekta 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, būvvaldes pārstāvja, 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. 
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7.2. Izpildītāja tiesības: 

7.2.1. 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 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 – 3 (trīs) gadi, 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. Izpildītājs 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 (Izpildītājs) neveic 

garantijas periodā atklāto defektu novēršanu.  
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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 

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. Pasūtītajam, 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 noslēgšanas; 

12.2.2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai 

neatbilstoši līgumā noteiktajiem Tehniskajam projektam un/vai Līgumam; 
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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); 

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.Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt Pasūtītāja vārdā būvatļauju un šajā sakarā veikt visas 

nepieciešamās darbības un iesniegt vajadzīgos dokumentus Aglonas novada Būvvaldē. 

14.4. 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. 

14.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un 

saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 

14.6. Visus jautājumus, kas nav regulēti līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

14.7. Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses ir Anita Podskočija, tālrunis 65324573.  
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14.8. Līgumā noteikto Darbu vadītājs ir _______________ pārstāvis _______ (būvprakses 

sertifikāta Nr. _____), tālruņa Nr. ______________, kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi. 

14.9. 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 14.7. vai 14.8.punktos noteiktām personām. Šādi izsniegts 

sūtījums tiek uzskatīts par oficiālu Puses paziņojumu otrai Pusei. 

14.10. 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. 

14.11. 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. 

14.12. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros 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 ____ (________) lapas; 

15.3. Tehniskais projekts.  

 

16. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs 

Aglonas novada dome 

Somersetas iela 34, Aglonas, Aglonas 

novads, LV-5304 

Reģ. Nr.90000065754 

 

 Izpildītājs 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                              

 

___________________ I. Reščenko 

 

 

z.v. 

 

 

 

________________   

 

 

z.v. 
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Pielikums Nr.4 

 

INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU VADĪTĀJU 

 

 

Pienākumi līguma 

izpildē* 

Speciālista vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Sertifikāts (sertifikāta 

izdevējs, numurs, derīguma 

termiņš) 

Persona, kuru 

pārstāv ** 

Līgumattiecību pamats 

*** 

Atbildīgais 

būvdarbu vadītājs 

     

Atbildīgais par darba 

drošību 

     

 

* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos būvdarbu vadītājus, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants) 

 

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir  

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss 

C apakšuzņēmēja - komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss 

D apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē 

 

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv 

A darba līgums 

B uzņēmuma līgums 

C cits (norādīt, kāds) 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

 

2011.gada ____.______ 
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Pielikums Nr.5 

 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja noslogotības raksturojums 

 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs   

 Vārds uzvārds Sertifikāta numurs 

Objekti, kuros atbildīgais būvdarbu vadītājs ir noslogots kā būvdarbu vadītājs vai atbildīgais būvdarbu vadītājs 

laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 1.septembrim. 

Pasūtītājs Objekts Plānotais objekta nodošanas ekspluatācijā laiks 

   

   

   

   

   

 
Ar šo apliecinu, ka šajā dokumentā ir uzskaitīti visi objekti, kuros laika posmā no 2011.gada 1jūnija līdz 2011.gada 1.septembrim man ir jāveic būvdarbu vadītāja vai atbildīgā 

būvdarbu vadītāja pienākumi. 

Apliecinu, ka gadījumā, ja šī iepirkuma rezultātā būvdarbu līgums tiktu piešķirts ____________________ (pārstāvētā pretendenta nosaukums), apņemos pildīt atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus objektā atbilstoši līguma noteikumiem. 

 
Nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja paraksts:  

vārds, uzvārds   

 
2011.gada ____.______ 
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Pielikums Nr.6 

 

 

Darba izpildes kalendārā grafika forma 

 

 Pasūtītājs:  Aglonas novada dome       

 Izpildītājs:         

 Objekts: Objekta nosaukums        

 Adrese:   Objekta adrese        

        

    Kalendārais darbu izpildes grafiks    

      

N.p.k. Izmaksas 
Darbu nosaukums 

(pēc darbu veida) 
Mēneši pēc būvobjekta nodošanas izpildītājam 

   1 2 3 4 5 6 7 

          

          

          

          

          

          

Kopā         Ls         

          

  Darbinieku skaits objektā 

(attiecīgajā darbu mēnesī) 

       

           

  Sastādīja:       

 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: 

z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

        2011.gada ____.______ 
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Pielikums Nr.7 

 

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdzīgo būvdarbu līgumu saraksts 

 

 

Nr.p.k. Pasūtītājs Līguma 

priekšmets 

Līguma 

summa 

Galvenie 

darbu veidi 

Darbu izpildes 

termiņš (nedēļās) 

Objekta nodošanas 

ekspluatācijā datums 

Kontaktinformācija 

atsauksmju iegūšanai 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

 

2011.gada ____.______ 

 

Pievienotas ____ (vismaz divas) atsauksmes 


