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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs –AND/2011/17/ESF 

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 

Kontaktpersonas 
Ingūna Barkeviča, tel. 65324573, 

 

 
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. Finansējuma avots –   Eiropas Sociālā fonda līdzekļi. 

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

1.8. Iepirkuma klasifikācija - CPV kods 73300000-5 

 

2.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 

2.1. Iepirkuma priekšmeti ir: 

   2.1.1. Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam dokumenta izstrāde, kurā darbi 
veicami atbilstoši  Darba uzdevumam (6. pielikums). 

2.2.Pasūtījuma izpildes termiņi – atbilstoši Darba uzdevumam. 

2.3.Darba uzdevums satur nosacījumus un veicamās darbības piedāvājuma sagatavošanai. Ja rodas 

šaubas par Pasūtītāja izsniegtās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, 
Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikumā norādītajā kārtībā un termiņos. Ja 
Iepirkuma komisija ir veikusi izmaiņas Darba uzdevumā, par to informējot noteiktajā kārtībā, 

bet Pretendents nav ievērojis norādījumus, Pretendenta piedāvājums tiks atzīts par 
neatbilstošu.  

2.4.Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma Darba uzdevums 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.  

2.5.Pretendents var veikt abus iepirkuma priekšmetus, vai tikai vienu no tiem. 

2.6. Teritorijas plānojums tiks izstrādāta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Aglonas 

novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010) ietvaros. 

 
 

 

http://www.aglona.lv/
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3. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 
 

3.1.Iepirkumā var piedalīties fiziskas personas un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas 
juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos 
dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma 

noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

3.2.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu 

apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma 
iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu 
(izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir 

jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta 
(protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījums. 

3.3. Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no 
turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.

 1
panta 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 
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. 

3.6. Katrs pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti 

nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  
3.7. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju piesaisti 

aizpildāma atbilstoša veidlapa (3.pielikums). 
 

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: 

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

kvalifikācijas kritērijiem. 
5.1.2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8

1
.panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie 

izslēgšanas gadījumi.  

5.1.3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 
5.1.4. Šī nolikuma 5.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem, kā 

http://www.aglonas.lvs/
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arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 
 
5.1.5.  Pretendentam ir pieredze plānošanas dokumentu izstrādē un vismaz trīs teritorijas 

plānojuma dokumentu izstrādē, ko apliecina pozitīvas pasūtītāja rakstveida atsauksmes. 
 5.1.6. Pretendentam jābūt vismaz 3 trīs gadu pieredzei kartogrāfisko materiālu izgatavošanas 

darbu veikšanā, tādēļ piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta pieredzes uzskaitījums līdzīgu darba 
uzdevumu veikšanā, kā arī jāpievieno vismaz 2 atsauksmes. 

5.1.7. Pretendentam jānodrošina speciālistu komanda un to atbilstība sekojošām prasībām: 

5.1.7.1. Projekta vadītājs – vismaz trīs gadu pieredze darbā ar valsts, reģionu vai pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentiem, pieredze vismaz 3 attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādes vadībā, pieredze vismaz 3 attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas 
organizēšanā un vadīšanā; 

5.1.7.2.Teritorijas plānotājs – vismaz trīs gadu pieredze darbā ar valsts, reģionu vai 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, pieredze vismaz 3 attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē, augstākā izglītība augstākā ozglītī;  

5.1.7.3.Datu apstrādes un analīzes speciālists – vismaz trīs gadu pieredze darbā ar datu 
apstrādi un analīzi, pieredze darbā izmantot statistikas datu bāzes, pieredze vismaz 3 pētījumu 
izstrādē, atbilstoša izglītība; 

5.1.7.4. Vides jomas eksperts - vismaz trīs gadu pieredze valsts vai pašvaldības iestādēs vides 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības plānošanas jomā. Augstākā izglītība vides zinātnēs. 

Pieredze vismaz trīs Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN) sagatavošanā un 
saskaņošanā ar vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem; 

5.1.7.5. Kartogrāfijas inženieris -Pieredze vismaz trīs reģionāla vai vietēja līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu kartogrāfiskā materiāla izstrādē, augstākā izglītība attiecīgajā 
specialitātē. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  
 
6.1. Termiņš un vieta: 

6.1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novads, LV-5304, lietvedībā darba dienās līdz 2011.gada 8.augusta plkst. 11.°°.  

6.1.8. Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā 
norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ 
piedāvājuma iesniedzējam. 

6.1.9. 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. 

6.1.10. 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 
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un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām 
lapām. 

7.2. 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 „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 
izstrāde” Iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2011/17/ESF. Neatvērt līdz 2011. gada 
8.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 (2.pielikums). Finanšu piedāvājuma cenu norāda latos (LVL) 

atsevišķi ar un bez PVN. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina 
Darba uzdevumā 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.
 1

panta piektās daļas 1. un 2. punktā paredzētie ierobežojumi (7.pielikums). Publisko 
iepirkumu likuma 8

1
.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. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un 
personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 
kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši 3.pielikumam; 

8.7.  Pretendenta pieredzi teritorijas plānojumu izstrādē pēdējos 5 (piecos) gados (no 2005.gada līdz 
2010.gadam) apliecinošs iepriekš realizēto projektu saraksts atbilstoši 4.pielikumam, 

(personu apvienības gadījumā attiecināms uz personu apvienību).  
8.8.  Pasūtījuma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši 5.pielikumam. Formā obligāti 

jāaizpilda dati par visiem piesaistītajiem speciālistiem. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, 

uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams Pasūtījuma izpildei. 
8.8.  Vismaz trīs atsauksmes, kas apliecina Pretendenta pieredzi, saskaņā ar 5.1.5. punktu. 
 

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.  
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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. 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 
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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 Pasūtījumam paredzētajam finansējumam uz tādiem 
noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā (8.pielikums), un to nosacījumi ir 

ņemami vērā, sagatavojot piedāvājumu. Izpildītājam līgums ir jāparaksta 5 (piecu) darba 
dienu laikā no lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas. 

 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     Ingūna Barkeviča 



       IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

8 

 

1.  PIELIKUMS 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde”  
  Identifikācijas Nr. AND/2011/17/ESF 

 
  

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 iepirkumā  „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam izstrāde”,  identifikācijas Nr. AND/2011/17/ESF. 

 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
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Mēs piedāvājam veikt  „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādi”, 

identifikācijas Nr. AND/2011/17/ESF, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu, kura 

noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.: 
 

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos 

tajā skaitā: 

 

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos 

 

PVN vārdos un skaitļos 

 

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

atvēršanas dienas, t.i., līdz 20___.gada ___. ______________ ieskaitot. 
 

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 apvienība kā pretendents, šie lauki jāaizpilda par katru 

personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu 
apvienību šajā iepirkumā. 
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2. PIELIKUMS 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

„Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde”,  
 ID Nr. AND/2011/17/ESF 

 
 
 

 

Darbs 

Summa, 

LVL bez 

PVN 

PVN (22%) 

Summa, 

LVL ar 

PVN 

Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 
2024.gadam izstrāde 

   

 

 

 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns 
amata nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

Z.v. 
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3.PIELIKUMS 
 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU APVIENĪBAS 
DALĪBNIEKIEM 

 
 

Nr. 
p.k

. 

Nosaukums 
un 

reģistrācijas 

numurs 

Statuss 

piedāvājumā 
(apakšuzņēmējs, 

personu 

apvienības 
dalībnieks) 

Juridiskā adrese 
Kontakt-
persona, 

telefons 

Veicamo 
darbu 

apjoms 
no 

kopējā 
apjoma, 

% 

Apakšuzņēmējam / 
personas apvienības 
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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4. PIELIKUMS 

 
 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE  

REALIZĒTO PROJEKTU SARAKSTS 
 

 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

nosaukums  

Pretendenta 

statuss 
projektā 

Realizētā 
projekta 

izmaksas 
latos 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 

darbu 
apjoms, 

% 

Projekta 
uzsākšanas un 

pabeigšanas laiks 
(datums no – līdz) 

 

Pasūtītāja / finansētāja 
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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5. PIELIKUMS 
 
 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

 

Nr. 
p.k. 

Veicamais darbs pasūtījuma 
veikšanā 

Speciālista vārds un 
uzvārds 

Darba 
pieredze  

Izglītība un 
specialitāte 

1 2 3 4  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

Pretendenta pilnvarotā 
pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                     Z.v. 
 

 
_____________________ 

 Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti līguma izpildei. Sarakstam 

pievienojami speciālistu diplomu, sertifikātu vai apliecību kopijas. 
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6. PIELIKUMS 

 

DARBA UZDEVUMS 

 
„Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde” 

iepirkuma identifikācijas  Nr.AND/2011/17/ESF 
 

1. Pamatojums  

 

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;  
1.2. Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punkts., 6.panta 4.daļa, 7.panta 6.daļa;  
1.3. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās  pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi"  (turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.1148) 2., 30.punkti;   
1.4. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums". 
1.5. Aglonas novadā ietilpstošo 4 pagastu teritorijas plānojumi ir ar atšķirīgu detalizācijas pakāpi. 
1.6.Aglonas  novada domes un Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda savstarpēji 07.12.2010 

noslēgtā vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 par projekta „Aglonas novada 
teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana „ realizāciju. 

2. Teritorijas plānojuma izstrādes atbildīgais – Aglonas novada domes priekšsēdētājs I. Reščenko. 
3. Teritorijas plānojuma izstrādes  mērķis -  izstrādāt teritorijas plānojumu  Aglonas novada 
teritorijai ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. 

 

2. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi 

 

4.1. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā veikt spēkā esošo  teritorijas plānošanas 
dokumentu analīzi, apkopot to īstenošanas rezultātus, teritorijas  attīstības tendences un prognozes 

un sagatavot pārskatu par esošo situāciju, kas ietver  priekšlikumus jaunas ilgtermiņa plānošanas 
koncepcijas izstrādei. 

4.2. Noteikt novada pagastu teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu, saskaņot pagastu teritoriju 
izmantošanas un apbūves noteikumus. 
4.3. Izvērtēt  Aglonas novada teritorijas attīstības potenciālu, nosakot izmantošanai nepieciešamās 

prasības un aprobežojumus, radot labvēlīgus apstākļus kopējai teritorijas attīstībai un investīciju 
piesaistei. 

4.4. Saglabāt dabas, ainaviskos un kultūrvēsturiskos resursus, sekmējot apdzīvoto vietu kvalitātes 
paaugstināšanos.  
4.5. Noteikt teritorijas, kurām turpmāk būtu jāizstrādā detālplānojumi. 

4.6. Izvērtēt novada teritorijas apdzīvojuma struktūru. 
4.7. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt Vides pārskatu. 

4.8. Organizēt un vadīt teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriedes. 
4.9. Izstrādāt Aglonas novada teritorijas plānojumu saskaņā ar 2002. gada 22. maija „Teritorijas 
plānošanas likuma” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām.  
 

5. Izejas materiāli 

 

5.1. Aglonas pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2015. gadam  (grozījumi spēkā ar 2007. gada 26. 

janvāri). 
5.2. Kastuļinas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam ( spēkā ar 2007. gada 19. jūliju). 

5.3. Grāveru pagasta teritorijas plānojumam 2009. – 2021. gadam (spēkā ar 2009. gada 20. maiju). 
5.4. Škeltovas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam (spēkā no 2007. gada 28. 
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decembra). 
5.5. Dabas parka „Cirīša ezers" dabas aizsardzības plāns 2003. - 2008.gadam (pagarināts līdz 
2013.gada 31.decembrim). 

5.6. Dabas lieguma „Čertoka ezera (Valnezera)" dabas aizsardzības plāns 2004. - 2010.gadam. 
5.7. Aglonas novada attīstības programma 2012. -2019. gadam (plānots apstiprināt 2012. gada 

februārī). 
5.8. Aglonas īpaši atbalstāmā pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma līdz 2010. gadam.  
5.9. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. -2026.gadam. 

5.10. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. 
5.11. Kaimiņu pašvaldību spēkā esošie vai izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti. 

5.12. Citi plānošanas dokumenti, kas attiecināmi uz Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādi. 
5.13. Domes saistošie noteikumi, kas attiecas uz teritorijas izmantošanu, plānošanu un 
apsaimniekošanu. 

5.14. Pašvaldības rīcībā esošā grafiskā informācija digitālā un izdruku veidā. 
5.15. Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra dati. 

5.16. Citi statistikas un pētījumu dati. 
 

6. Prasības 

 

6.1. Aglonas novada teritorijas plānojumu  jāizstrādā,  ņemot  vērā normatīvos aktus, nacionālā  

līmeņa,  Latgales plānošanas reģiona un Aglonas  novada plānošanas dokumentus. 
6.2. Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012 - 2024. gadam grafiskās daļas izstrādei  izmantot 
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu pilnu topogrāfisko karti (ne vecāku par 

pieciem gadiem). 
6.3. Nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu elektronisko savietošanu ar teritorijas plānojuma 

datiem.  
6.4. Aglonas novada ciemu teritoriju pašreizējā izmantošana un plānotā (atļautā) izmantošana  
jāizstrādā ar  mēroga noteiktību 1:2000 vai 1:5000, teritorija ārpus Aglonas novada ciemiem 

jāizstrādā mērogā 1: 10 000 un 1:25000. Kartes sagatavo elektronisko (dgn* vai *shp, pdf *) failu 
un izdruku formātā. 

6.5. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un iesniegtam 7 eksemplāros, bet Vides 
pārskatam jābūt izstrādātam un iesniegtam 3 eksemplāros. 
6.6. Teritorijas plānojuma izstrāde jāveic, ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pantā un 

Teritorijas plānošanas likuma 3.pantā noteiktos pamatprincipus. 
6.7. Gadījumā, ja attiecīgā valsts institūcija pieņem lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma (SIVN) procedūras piemērošanu, jāveic stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

process  teritorijas plānojumam un jāsagatavo vides pārskats, ja attiecīgā valsts institūcija pieņem 
lēmumu par SIVN procedūras piemērošanu. 

6.8. Mainoties teritorijas  plānošanas likumdošanai, piemērot  normatīvo aktu prasības teritorijas 
plānojuma izstrādei. 

 

7. Institūcijas, kurām jāpieprasa nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 

 

7.1. Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5402;  
7.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050;  
7.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļa, Alejas iela 41, Dagda, LV-5674;  

7.4. Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa, Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401;  
7.5. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa, Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601;  

7.6. AS “Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;  
7.7. AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa, Vagonu iela 20, Rīga, LV-3101;  
7.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050;  
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7.9. Latgales plānošanas reģions, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600;  
7.10. Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP, Mehaniza toru iela 2a, Preiļi, LV-5301;  
7.11.Valsts meža dienests, Dienvidlatgales virsmežniecība, Kr.Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-

5401;  
7.12. VAS “Latvijas valsts meži”, Dienvidlatgales mežsaimniecība, Fabrikas iela 2, Līvāni, LV-

5316; 
 7.13. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Maskavas ielā 165, Rīga, LV-
1019 

7.14. “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, 
7.15. „Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācija”,  Zemnieku ielā 16a, 

Rēzekne, LV-4601 
7.16. SIA „Lattelecom”, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;  

7.17. SIA „Bite Latvija” Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005;  

7.18.  SIA „TELE 2”, Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004;  

7.19. SIA „Latvijas mobilais telefons”, Ropažu 6, Rīga, LV-1039; 

7.20. Ja nepieciešams, no citām institūcijām. 

8. Teritorijas plānojuma  sastāvdaļas. 

 

8.1.  Paskaidrojuma raksts, kas sastāv no: 

      8.1.1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksta un teritorijas attīstības priekšnoteikumiem; 
      8.1.2.  Teritorijas attīstības mērķa un virzieniem;  

      8.1.3.  Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu aprakstiem un pamatojuma. 
8.2. Grafiskā daļa,  kas sastāv no: 
     8.2.1. Topogrāfiskās kartes (plāna), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 

sagatavošanai;  
     8.2.2. Kartes (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana (Aglonas novada teritorija 

un Aglonas, Jaunaglonas, Priežmales, Šķeltovas, Grāveru ciemi);  
     8.2.3. Kartes (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (Aglonas novada 
teritorija un Aglonas, Jaunaglonas, Priežmales, Šķeltovas, Grāveru ciemi), nosakot:  

- Plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu;  
-  Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un riska teritorijas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes 

(plāna) mērogā;  
-  Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi. 
     8.2.4. Citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un 

izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas: 
- Aglonas novada teritorijas derīgo izrakteņu atradnes, mērogs 1:10 000; 
- Valsts nozīmes  kultūras pieminekļa Katoļu Bazilikas un klostera teritorija, aizsardzības zona, 

mērogs 1:5 000; 
- Valsts nozīmes  kultūras pieminekļa Katoļu Bazilikas un klostera teritorija, objektu izvietojums 

mērogs 1:5 000; 
- Aglonas novada teritorijas zemes īpašuma struktūra, mērogs 1:10 000; 
- Aglonas novada teritorijas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām, mērogs 1:25 000 vai 

1:50 000; 
- Aglonas novada teritorijas infrastruktūra, mērogs 1:25 000 vai 1:50 000. 

- u.c.  
8.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atbilstoši izstrādes prasībām, ko   nosaka 2009. 
gada 6. oktobra MK noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 

28.punkts. 
8.4. Pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu atbilstoši izstrādes prasībām, ko  nosaka 

http://www.lgia.gov.lv/
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2009. gada 6. oktobra MK noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi" 29.punkts. 

 

9. Prasības sabiedriskās apspriešanas organizēšanai un iedzīvotāju informēšanai. 

 

9.1. Teritorijas plānojuma pirmo redakciju nodod izstrādes vadītājam izskatīšanai vietējās 
pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

9.2. Četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ziņot izstrādes vadītājam par sabiedrisko 
apspriešanu organizēšanu un pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju, nosūtot pirmās redakcijas materiālus 
elektroniski. 
9.3.  Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu (ilgst vismaz sešas nedēļas) nodod Aglonas novada 

domei publicēšanai vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietošanai vietējās 
pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv. Ja teritorijas plānojumam tiek veikts stratēģiskais ietekmes 

uz vidi novērtējums, teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu var apvienot ar vides pārskata 
projekta sabiedrisko apspriešanu.  
9.3.1. Paziņojumā jānorāda  vietējās pašvaldības domes lēmums ( par vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu  
saņemšanai), sabiedriskās apspriešanas termiņš, norises vieta, laiks, teritorijas plānojuma pirmās 

redakcijas izstādīšanas vieta un laiks, apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu 
iesniegšanas vieta un laiks. 
9.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā vietējās pašvaldības telpās jāizstāda teritorijas plānojuma pirmā 

redakcija, spēkā esošie vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi un attīstības programma. 
9.5. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nodod izstrādes vadītājam sabiedriskās apspriešanas 

materiālus, kuros ietver paziņojumus un publikācijas presē, informāciju par sabiedriskajā 
apspriešanā izstādītiem vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma dokumentiem un materiāliem, 
sabiedriskās apspriešanas pasākumu sarakstu, ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko 

un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, sabiedriskās apspriešanas sanāksmju 
protokolus, kas noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu 

noteiktajā kārtībā. 
9.6. Pēc Aglonas novada domes lēmuma pieņemšanas ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, divu nedēļu laikā pēc tā 

pieņemšanas ievietot vietējās pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv un publicē vietējā laikrakstā un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu. 

9.7. Divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu stāšanās spēkā 
nodod vietējā pašvaldībai iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Valsts zemes dienestam, reģionālajai vides pārvaldei un Latgales plānošanas 
reģionam. 

 
 

10. Teritorijas plānojuma nodevums 

10.1. Pretendents nodrošina sabiedriskās apspriešanas norisi un teritorijas plānojuma materiālu 
izstādīšanu sabiedriskās apspriešanas vietā. 

10.2. Pretendents pēc lēmuma par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. -2024.gadam 
apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanas: 
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10.2.1. Sagatavo un nodot Aglonas novada domei  7 (septiņus) teritorijas plānojuma eksemplārus 
atbilstoši 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi" 48.punktam; 

10.2.2. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam elektroniski  (3 eksemplārus) Aglonas novada teritorijas 
plānojuma 2012. -2024.gadam tekstuālo daļu doc un pdf formātos un grafisko daļu 

vektordatu formā (*dgn vai *shp) LKS 92 koordinātu sistēmā, pievienojot klāt vektordatu 
specifikāciju. Papildus teritorijas plānojumam jāiesniedz izstrādes laikā uzkrātā informācija; 

10.2.3. Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai jābūt klasificētai objektu datu bāzei un  sakārtotai 

datu slāņos, ģeodatubāzes formāts (*.mdb) Klāt jāpievieno arī izmantotajām apzīmējumu 
bibliotēkām, gadījumā, ja tiek izmantotas jaunveidotas ne ESRI ArcGIS standarta 

bibliotēkas. Grafiskie dati pašvaldībai jāiesniedz *mdb (vai *shp), *dgn un *pdf formātā; 

10.2.4. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas gadījumā - vides pārskata 
izstrādāšana un nodošana Pasūtītājam (3 eksemplāri elektroniskā un 3 eksemplāri papīra 

formātā). 
11. Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks  

Nr.p.k. Aktivitāte Termiņi 

1. Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādāšana. 2011. gada augusts - 2012. 
gada janvāris 

2. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanas gadījumā - vides pārskata 

izstrādāšana. 

2012. gada februāris - marts 

3. Domes lēmums par teritorijas plānojuma 1. 
redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un sabiedriskas apspriešanas pasākumiem, 

atzinumu saņemšanai. 

2012. gada aprīlis 

4. Sabiedriskās apspriešanas organizēšana un 
atzinumu pieprasīšana. 

  

2012. gada maijs - jūnijs 

5. Sabiedriskās apspriešanas posma rezultātu 

apkopošana, atzinumu saņemšana un analīze. 

2012. gada jūlijs 

6. Izstrādātā teritorijas plānojuma iesniegšana 

pašvaldības domē. 

Domes lēmums par teritorijas plānojuma 

noteikšanu par galīgo redakciju pilnveidošanu vai 
noraidīšanu. 

2012. gada augusts 

7. Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai. Latgales plānošanas 

reģiona atzinums. 

2012. gada septembris – 
oktobris 

  

  

8. Domes lēmums par teritorijas plānojumu stāšanos 
spēkā un grafiskās daļas un apbūves noteikumu 
kā pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšana. 

2012. gada novembris 

  

  



       IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

19 

 

9. Lēmuma publikācija “Latvijas Vēstnesī” un 
teritorijas plānojuma nosūtīšana Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
Valsts zemes dienestam, reģionālajai vides 

pārvaldei un Latgales plānošanas reģionam.  

2012. gada decembris 

  

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
7. PIELIKUMS 
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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. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

8. PIELIKUMS 
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LĪGUMS Nr. _______ 
 
Aglonā,                                        2011.gada _____________________ 
 

Aglonas novada dome, reģ.Nr.90000065754, tās priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kas 
rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts 

Pasūtītājs, no vienas puses un  
_____________________, reģ.Nr. _________________, tās _____________________ 

______________________ personā, kas rīkojas, pamatojoties uz _____________________, 

turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā kopā Puses, noslēdz šo līgumu par 
sekojošo: 

 
1.Līguma priekšmets 

 

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, darbarīkiem, materiāliem un 
ierīcēm apņemas veikt Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu 

(pielikums Nr.1), tālāk tekstā - Pasūtījums. 
 

2.Līguma darbības termiņš 

 
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir noslēgts līdz 2012. gada 20. decembrim.  

 
3.Norēķinu kārtība 

 

3.1.Kopējā līguma summa par Pasūtījumu sastāda Ls ____________ (summa vārdiem), t.sk. PVN 
22% Ls ___________ (summa vārdiem) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu 

(pielikums Nr.2). Samaksa tiek veikta no ESF līdzekļiem. 
3.2.Samaksa par Pasūtījuma izpildi tiek sadalīta trīs daļās – avanss līdz 20%, starpposma 

maksājums līdz 20%  un galīgais norēķins. Avansa maksājums ir 20% (divdesmit %) apmērā no 

kopējās līguma summas. Pušu parakstītais līgums ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa 
samaksu. 

3.2.1. Avansa maksājumu Ls ____________ (summa vārdiem), t.sk. PVN 22% Ls 
___________ (summa vārdiem) Izpildītājs ir tiesīgs saņemt pēc Līguma noslēgšanas. 
Pasūtītājam minēto maksājumu veiks 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina 

saņemšanas. 
                 3.2.2. Starpposma maksājumu Ls ____________ (summa vārdiem), t.sk. PVN 22% Ls     
                        ___________ (summa vārdiem)  Izpildītājs ir tiesīgs saņemt pēc Aglonas novada  

                         Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādes Līguma noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs  
                         minēto maksājumu veiks 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas. 

3.3. Atlikušo Līguma kopsummas daļu Ls __________ (summa vārdiem), t.sk., 22% PVN , Pasūtītājs 
pārskaitīs Izpildītājam ne vēlāk kā sešdesmit dienu laikā pēc plānošanas dokumenta 
apstiprināšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.4.Pušu parakstītais Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai par 
galīgo norēķinu. 

3.5.Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto 
rēķinu, pārskaitot rēķinā norādītās summu uz Izpildītāja kontu bankā. Rēķinā minētās summas 
ietver visus valsts nodokļus. 
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4.Pasūtījuma izpildes un nodošanas kārtība 

 
4.1. Pasūtījumu Izpildītājs veic, saskaņā ar darba uzdevumu (līguma pielikums Nr.1). 

4.2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz noslēguma ziņojumu atbilstoši darba uzdevuma prasībām par 
Pasūtījumu, kurai pievieno visus ar Pasūtījuma izpildi saistītos materiālus. Izpildītājs 

Pasūtītājam  nodod 7 (septiņus) teritorijas plānojuma papīra formāta eksemplārus un  3 (trīs) 
elektroniski ierakstītus eksemplārus, kopā ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) 
eksemplāros.  Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas gadījumā – Pasūtītājam 

nodot vides pārskata 3 (trīs) papīra formāta eksemplārus un 3 (trīs) elektroniski ierakstītus 
eksemplārus. Pasūtījums tiek nodots Pasūtītāja juridiskajā adresē. 

4.3.Pasūtītājs izvērtē Pasūtījuma atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām un paraksta 
nodošanas - pieņemšanas aktu eksemplārus no kuriem vienu nodod (nosūta) Izpildītājam 10 
(desmit) dienu laikā. 

4.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret veikto Pasūtījumu, Pasūtītājs sagatavo 
argumentētus iebildumus un nodod (nosūta) tos Izpildītājam. Izpildītājam Pasūtītāja konstatētās 

nepilnības ir jānovērš par saviem spēkiem un līdzekļiem 7 (septiņu) dienu laikā.  
 

5.Pušu saistības 

 
5.1.Izpildītājs apņemas: 

 5.1.1.nodrošināt Pasūtījuma izpildi atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, ar 
nepieciešamajiem materiāliem un kvalificētu darbaspēku; 

 5.1.2.informēt par apstākļiem, kas traucē uzsākt, ierobežo vai kavē Pasūtījuma izpildi; 

 5.1.3.novērst Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas pretenzijas par Pasūtījuma izpildi. 
5.2.Pasūtītājs apņemas: 

 5.2.1.sagatavot un izsniegt Izpildītājam visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir nepieciešama 
Pasūtījuma izpildei; 

 5.2.2. iesniegt iebildumus vai pieprasīt Pasūtījuma nepilnību novēršanu, kad Pasūtījums 

neatbilst līguma noteikumiem un/vai iepirkumam un/vai normatīvajiem aktiem 
 5.2.3.veikt maksājumus par Pasūtījumu saskaņā ar šā līguma 3.punktā noteikto apmaksas 

kārtību. 
   

6.Pušu atbildība 

 
6.1.Par šajā līgumā minēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse pilnā apmērā 

atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus. 

6.2.Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar šo līgumu vai 
normatīvajiem aktiem tām piešķirts. 

6.3.Ja Izpildītājs nav izpildījis Pasūtījumu līgumā noteiktajā termiņā vai/un Izpildītājs konstatētos 
Pasūtījuma apjoma vai kvalitātes trūkumus nenovērš šā līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, 
tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens %) apmērā no kopējās līguma summas, par katru 

nokavēto dienu. 
6.4.Par šā līguma 3.punktā paredzētā maksājuma termiņa nokavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 1 % (viens %) apmērā no rēķinā norādītās un termiņā neapmaksātās summas, par 
katru nokavēto dienu. 

6.5. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu 

pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus 
kārtībā. 

 
 

7.Līguma grozīšana un pirmstermiņa laušana 
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7.1.Līguma noteikumus vai atsevišķus punktus var grozīt tikai Pusēm rakstiski vienojoties. 
7.2.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja Izpildītājs Pasūtījuma starpposmu un/vai 

galīgo izpildes termiņu kavē vairāk kā par 10 (desmit) dienām vai  Pasūtītājs, pieņemot 

Pasūtījumu  atkārtoti, ir konstatējis, ka iepriekš konstatētie trūkumi nav novērsti vai novērsti 
nepilnīgi. 

7.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt līgumu, ja Pasūtītājs vairāk par 30 (trīsdesmit) 
dienām  nepilda savas saistības. 

7.4. Par līguma laušanu vienpusīgā kārtā otrai Pusei ir jāpaziņo rakstveidā ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) kalendārās dienas pirms uzteikuma termiņa un tas skaitās saņemts nākošajā dienā 
pēc izsūtīšanas vai izsniegšanas pret parakstu. 

7.5.Līguma laušana Puses neatbrīvo no līgumsoda un saistību neizpildes radīto zaudējumu 
atmaksas. 

 

8.Force majeure 

 

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 
darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un 

novērst. 
8.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - dabas stihijas teritorijās, kur Izpildītājam ir jāveic 

Pasūtījuma izpilde,  likumdevēja, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, ka arī citi apstākļi, 
kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

8.3.Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu 

laika par tiem jāpaziņo otrai Pusei, noradot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

8.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 10 
(desmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek 

lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību.  
 

9.Papildus noteikumi 

9.1.Visi jautājumi, kas nav noreglamentēti šajā līgumā, tiek skatīti atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 
9.2.Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 
9.3.Izpildītājam nav tiesību nodot līgumā noteikto saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja 

rakstiskas piekrišanas. 
9.4.Parakstot šo līgumu abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas un pilnvarotas parakstīt šādu satura 

līgumu. 
9.5.Gadījumā, ja kādai no Pusēm mainās rekvizīti, kas var ietekmēt šī līguma izpildi, tās pienākums 

ir 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi par šīm izmaiņām, pretējā gadījumā pretenzijas 

par līgumā uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pamatotas ar izmaiņu 
nepaziņošanu, netiks uzskatītas par saistošām. 

9.6.Kad kāds no līguma punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar jaunizdotajiem normatīvajiem 
aktiem, tad tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību, bet nepieciešamības gadījumā tie ir 
maināmi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai tiktu izpildītas līgumā noteiktās 

saistības. 
9.7.Visi šā līguma pielikumi, vienošanās, papildinājumi un grozījumi, kas ir parakstīti Pusēm 

vienojoties ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa. 
9.8.Šajā līgumā vienskaitlī lietotiem terminiem ir tāda pati nozīme kā daudzskaitlī, un, ja saturs to 

pieprasa, termins vienskaitlī jāsaprot kā lietojams daudzskaitlī, un atbilstoši termins 

daudzskaitlī jāsaprot kā lietojams vienskaitlī. Virsraksti šajā līgumā ir lietoti tikai ērtības labad 
un nav izmantojami līguma būtisku noteikumu tulkojumā. 
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9.9.Nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta: 
9.9.1.no Pasūtītāja puses: _____________________; 
9.9.2.no Izpildītāja puses: _____________________. 

9.10. Pušu kontaktpersonas: 
         9.10.1. no Pasūtītāja puses: ____________________; 

         9.10.2. no Izpildītāja puses: ___________________. 
 

10. Citi noteikumi 

10.1.Visi strīdi, nesaskaņas vai prasība, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm izskatāmi 
pārrunu ceļā, kad izlīgums netiek panākts, tad Latvijas Republikas tiesu instancēs, saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
10.2.Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (___________) lapām ar ___ (______________) 
pielikumiem, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

10.3.Katram līgumam pievienoti 1 (viens) pielikums uz    (     ) lapām:  
1.pielikums. Darba uzdevums. 

  
 Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Izpildītājs: 

Uzņ. reģ. Nr. ________ 

Nodokļa maksātāja reģ. Nr.____ 
Adrese 
Bankas rekvizīti 

___________________                                   
/amats, paraksts/ 

 
 
        Z.v. 

Pasūtītājs: 

Aglonas novada dome 

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

Norēķinu konts:  ___________________                            
Kods: ____________________   

 

Novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 
 
       Z.v. 

 


