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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – AND/2011/18 

 
1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

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

Reģistrācijas numurs: 9000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersona 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča,  

 
1.3. Iepirkuma priekšmets 

1.3.1. Projekta vadītāja, projekta lietveţa un projekta tehniskā speciālista pakalpojumu 
nodrošināšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II 

kārta”. Projekta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054 
1.3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) lotēs: 

1. lote. Projekta vadītājs. 

2. lote. Projekta lietvedis. 
3. lote. Projekta tehniskais speciālists. 

1.3.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visām vai kādu no lotēm. 
1.3.4. Iepirkuma priekšmeta CPV kods 
              79421000-1 – Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību. 

1.3.5. Pretendents, neatkarīgi no tā, vai ir fiziska vai juridiska persona, sniedz projekta vadītāja, 
projekta lietveţa un projekta tehniskā speciālista pakalpojumus, nodrošinot personas, 
kuras, veicot šajā nolikumā un tehniskajā specifikācijā (3. pielikums) paredzētos 

pakalpojumus, ir pasūtītājam pieejamas katru darba dienu, tādā apmērā, kāds nepieciešams 
pakalpojuma sniegšanai, darbu veicot pasūtītāja telpās. 

1.3.6. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina telpas, darbam nepieciešamo tehnisko un 
materiālo aprīkojumu un interneta piekļuvi. Atrodoties pasūtītāja telpās un izmantojot 
pasūtītāja darba aprīkojumu, izpildītājam ir saistoši pasūtītāja iekšējie normatīvie akti. 

1.4. Līguma izpildes laiks 

       1.4.1. Līguma izpildes termiņš –  līdz 2013.gada 9.jūnijam no līguma noslēgšanas dienas  

                 (plānots no 01.10.2011). 
1.5. Līguma izpildes laiks un vieta 

       1.5.1. Līguma izpildes vieta –Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads. 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 09:00 līdz 16:00  Kancelejas 

nodaļā, nolikuma 1.2. punktā norādītajā adresē, bet ne vēlāk kā līdz 2011. 
gada.26.septembra plkst.11:00. 

1.6.2. Pretendents atbilstoši 2.1. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz 

personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā 
adresē līdz iepirkuma nolikuma 1.6.1. punktā minētajam termiņam. Piedāvājums, kas 

iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. 
 

2. Prasības piedāvājumiem 

 

2.1. Piedāvājuma noformējuma prasības: 



Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) 
tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

   2.1.1. saņēmēja adrese (kā norādīts nolikuma 1.2.1.punktā); 
   2.1.2. Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 

   2.1.3. norāde Iepirkumam “Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas 
ciemā II kārta” vadītāja, lietveţa uz tehniskā speciālista pakalpojumi” (Iepirkuma 
identifikācijas Nr. AND/2011/18); 

   2.1.4. norāde „Neatvērt pirms 2011. gada.11. marta”. 
   2.1.5. Piedāvājumam jābūt: 

     2.1.5.1. caurauklotam (cauršūtam); 
     2.1.5.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu 

lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga 

nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā 
persona; 

     2.1.5.3. numurētām lapām; 
     2.1.5.4. pievienotam satura rādītājam. 

 

2.2. Piedāvājuma sagatavošana: 

2.2.1. Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī nolikuma prasībām, 

kā arī atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2010. noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

2.2.2. Piedāvājums jāsagatavo datorsalikumā latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi 

piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta 
vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums 

latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotais dokuments, kuram nav pievienots atbilstošs 
tulkojums latviešu valodā, netiek pieņemts un iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis 
dokuments nav iesniegts. 

2.2.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
2.2.4. Piedāvājumā jāietver: 

2.2.4.1. aizpildīts un pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par 
piedalīšanos iepirkumā (1. pielikums); 

2.2.4.2. finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai; 

2.2.4.3. dokumenti, kas uzskaitīti nolikuma 3. punktā. 
 

3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā: 

 3.1.1.Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta piektās daļas nosacījumi. 
 3.1.2. Juridiskām personām un pašnodarbinātajiem – Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 
3.1.3. Fiziskām personām – personai ir tiesības (nav nekādi juridiski šķēršļi) slēgt uzņēmuma 

līgumu. 

 

3.2. Pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības: 

Atbilstošas tehniskajā specifikācijā (3. pielikums) norādītajām. 
 
3.3. Pretendentam savā piedāvājumā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:: 

3.3.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu nepastāv Latvijas Republikas 
„Publisko iepirkumu likuma” 8¹.panta piektās daļas nosacījumi. 

3.3.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums tā atbilstībai Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu 
likuma” 40. panta prasībām. 



3.3.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 
reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām). 

3.3.4. Lai novērtētu Pretendenta – fiziskas personas kompetenci un atbilstību nolikuma 3.1.1.-

3.1.3.punktu prasībām, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka personai ir tiesības (nav 
nekādi juridiski šķēršļi) slēgt uzņēmuma līgumu. 

3.3.5. Pieteikuma vēstule, kas satur pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, bankas rekvizītus, 
pretendenta vadītāja un kontaktpersonas amatu, vārdu, uzvārdu, elektronisko pastu, kurā 
tiek izteikta pretendenta vēlme piedalīties iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta 

Pretendents vai tā pilnvarota persona. 
3.3.6. Pilnvara (vai cits dokuments), kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības 

uzņemties saistības pretendenta vārdā. 
3.3.7. Pretendenta piedāvātā eksperta (projekta vadītāja, projekta lietveţa, projekta tehniskā 

speciālista) parakstīts dzīvesgājuma apraksts (CV) atbilstoši nolikuma 4. pielikumā 

norādītajai CV formai (oriģināls), kas apliecina tā atbilstību izvirzītajām prasībām, precīzi 
norādot pieredzi (veiktos pienākumus, sagatavotos dokumentus), kas prasīta tehniskajā 

specifikācijā (3. pielikums), pievienojot nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā, izglītību 
apliecinošus dokumentus, apmācību apliecinošus dokumentus un sertifikātus un citus 
dokumentus, kas apliecina Projekta izpildē iesaistīto ekspertu (projekta vadītāja, projekta 

lietveţa, projekta tehniskā speciālista) atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. 
 

4. Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana 

4.1. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērtā veidā atdoti 
pretendentam. 

4.2. Iepirkumu komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību noformējuma prasībām (Nolikuma 2. 
punkts). Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas var tikt izslēgti. 

4.3. Iepirkumu komisijas locekļi vērtēs atbilstību atlases prasībām (Nolikuma 3. punkts). 
Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas  var tikt izslēgti. 

4.4. Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikuma 3. pielikumam „Tehniskā 

specifikācija”. Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas var tikt izslēgti. 
4.5. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu. 

4.6. Par pieņemto lēmumu slēgt iepirkuma līgumu pasūtītājs nosūta paziņojumu visiem 
pretendentiem triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

 

5. Pielikumi 

 

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 
1 pielikums Pieteikuma dalībai iepirkumā forma. 
2. pielikums Finanšu piedāvājuma forma. 

3. pielikums Tehniskā specifikācija. 
4. pielikums Curriculum vitae (CV) forma piedāvātajam personālam. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



1. pielikums 
identifikācijas Nr. AND/2011/18 

 

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ FORMA 
 

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM* 

 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”  

 vadītāja, lietveža uz tehniskā speciālista pakalpojumi  

(identifikācijas Nr. AND/2011/18) 

 
 Iepazinušies ar iepirkuma “Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas 
ciemā II kārta”  vadītāja, lietveţa uz tehniskā speciālista pakalpojumi”, identifikācijas Nr. 

AND/2011/18, nolikumu, mēs/es, apakšā parakstījušies/- ies, piedāvājam/-u sniegt pakalpojumu 
saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem par 

kopējo līgumcenu. 
 
1. lotei. Projekta vadītāja pakalpojumu sniegšanai 

__________________________________________________________________________ 

(piedāvātā līgumcena LVL (bez PVN) vārdos un skaitļos) 

 
2. lotei.  Projekta lietveža pakalpojumu sniegšanai 

__________________________________________________________________________ 

(piedāvātā līgumcena LVL (bez PVN) vārdos un skaitļos) 
 

3. lotei. Projekta tehniskā speciālista pakalpojumu sniegšanai 

__________________________________________________________________________ 

(piedāvātā līgumcena LVL (bez PVN) vārdos un skaitļos) 

 
* aizpilda attiecīgo ailīti, uz kuru loti pretendē, pārējās lotēs ieraksta: Nav attiecināms  

 
Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 Apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības; 

 Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 dienas pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa; 

 Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma 
cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu 
neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības 

laikā; 
 Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 
Apliecinām, ka: 
 Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas 

stadijā, viņa saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 
 Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantā minētie Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi. 
 Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10. panta 4., 6. un 7. daļā minētie komercdarbības 

ierobeţojumi; 
 LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ne vairāk kā pēdējo triju gadu laikā no 

piedāvājumu atvēršanas brīţa nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. 
 



Uzņēmējs/Fiziska persona: 
 
pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds_______________________________________________ 

pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri_____________________________________________ 
vienotais reģistrācijas Nr./personas kods______________________________________________ 

pretendenta bankas rekvizīti______________________________________________________ 
Kontaktpersona: _________________ (vārds, uzvārds) ___________________(tālruņa Nr.) 
______________________________ e-pasts) 

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 
Datums: _______________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



2. pielikums 
identifikācijas Nr. AND/2011/18 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 
______________________________________________________________ 

/norādīt iepirkuma loti un tās nosaukumu, uz kuru pretendē/ 
 
 

Nr. p.k. Nosaukums Vienība  Daudzums  Summa 

1 Darba alga (tai skaitā 24,09 

% darba devēja sociālais 
nodoklis) 

Mēn. 20  

 Kopā:    

 
 

 
Pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats 

_________________________________________ 
 
Pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas 

paraksts____________________ 
 

 
       Z V 
Datums ___________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



1. pielikums 
identifikācijas Nr. AND/2011/18 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

1. Pakalpojuma sniegšanas periods – plānots no 2011.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 9.jūnijam. 
 
PRASĪBAS PROJEKTA VADĪTĀJA PRETENDENTAM 

1. Augstākā izglītība 
2. Pieredze vadošā amatā ne mazāka par 3 (trīs) gadiem. 

3. Valsts valodas zināšanās augstākajā pakāpē. 
4. Pieredze līdzvērtīgu (vismaz četru) Eiropas Savienības struktūrfondu projektu (no kuriem 

vismaz divi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti) vadībā, vēlams, pašvaldībā pēdējo 

5 (pieci) gadu laikā. 
5. Zināšanas ES un LR normatīvajos aktos. 

6. Zināšanas ar lietvedību saistītos jautājumos. 
7. Datorprasmes (Word, Excel, internets). 
8. Precizitāte, iniciatīva, sistemātiskums un augsta atbildības sajūta. 

9. Pieredze personālvadībā. 
10. Zināšanas projekta cikla vadībā. 

 
PRASĪBAS PROJEKTA LIETVEŢA PRETENDENTAM 

1. Augstākā izglītība; 

2. Tiesību aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi 
pēdējo divu gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

3. Valsts valodas zināšanās augstākajā pakāpē. 

4. Teicamas datorprasmes (Word, Excel, internets); 
5. Precizitāte, iniciatīva, sistemātiskums un augsta atbildības sajūta; 

6. Pieredze lietvedībā ne mazākā kā  3 (trīs) gadi; 
7. Pieredze līdzvērtīgu (vismaz trīs) Eiropas Savienības struktūrfondu projektu (no kuriem 

vismaz viens Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts) vadībā kā projekta vadības 

komandas loceklim, vēlams, pašvaldībā pēdējo 4 (četri) gadu laikā. 
 

PRASĪBAS PROJEKTA TEHNISKĀ SPECIĀLISTA PRETENDENTAM 
1.  Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība; 
2. Tiesību aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi 

pēdējo divu gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas; 
3. Valsts valodas zināšanās augstākajā pakāpē; 

4. Teicamas datorprasmes (Word, Excel, internets); 
5. Precizitāte, iniciatīva, sistemātiskums un augsta atbildības sajūta; 
6. Pieredze personālvadībā; 

 
PROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMI: 

1. Nodrošināt projekta ieviešanu un aktivitāšu īstenošanu, sasniedzot projekta mērķi un 
rezultātus. Galvenā projekta aktivitāte - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija un paplašināšana 

2. Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana uzraugošajai iestādei CFLA– progresa 
pārskati,pārskati par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu, līguma 

grozījumu, projekta naudas plūsma, dokumentācija līgumu noslēgšanai u.c. 
3. Projekta koordinēšanas darbs, sadarbība ar Aglonas novada būvvaldi un Komunālā dienesta 

vadību. Dalība darba sapulcēs. 

4. Sarakstes veikšana ar  valsts institūcijām un iestādēm, kas ir attiecināmas uz konkrētā projekta 



realizēšanu 
5. Sadarbības, pirkumu, pakalpojumu, nomas līgumu sagatavošana un slēgšana. 
6. Iepirkuma organizēšana projekta ietvaros. 

7. Iesniedzamo atskaišu veidlapu izstrāde, izdevumus attaisnojošo atskaišu un dokumentu 
pārbaude. 

8. Nodrošināt projekta lietvedības kārtošanu un organizēšanu atbilstoši LR likumdošanai  
9. Aktualizēt pēc nepieciešamības projekta vadības un grāmatvedības organizācijas aprakstu. 

Nodrošināt tā ievērošanu un iepazīstināšanu ar to projektā iesaistītās puses katras 

kompetences ietvaros. Izstrādāt un aktualizēt projekta lietu nomenklatūru. 
10. Nodrošināt plānotos publicitātes pasākumus. 

11. Nodrošināt projekta ieviešanu, atbilstoši projekta budţetam un piešķirtā finansējuma 
izlietojuma plānam. Plānot projekta naudas plūsmu. 

12. Organizēt un piedalīties pārbaudēs projekta īstenošanas vietā, projekta uzraudzības sapulcēs, 

piedalīties VARAM rīkotajos semināros. 
13. Regulāra atskaišu sniegšana Aglonas novada domei. 

14. Nodrošināt iespēju netraucēti veikt projekta, finanšu kontroles un auditus, kā arī brīvu 
piekļūšanu projekta dokumentācijai. Piedalīšanās uzraugošo un pārraudzības iestāţu 
kontrolēs projekta īstenošanas laikā un 5 gadus pēc projekta īstenošanas. 

 
PROJEKTA LIETVEŢA PIENĀKUMI: 

1. Nodrošina aktivitāšu uzskaiti, īstenošanas uzraudzību un kontroli, savlaicīgi informējot 
projekta vadītāju. 

2. Nodrošina projekta dokumentu un informācijas apriti, un versiju kontroli. 

3. Piedalās projekta aktivitāšu prasību un akceptēšanas dokumentācijas sagatavošanā, 
saskaņošanā un virzības nodrošināšanā. 

4. Veic komunikāciju starp projektu ieviešanā iesaistītajiem – autoruzraugs, būvuzraugs, 
būvuzņēmējs, Aglonas novada būvvalde, Aglonas Komunālais dienests. 

5. Kontrolē projekta aktivitāšu īstenošanas grafika ievērošanu, savlaicīgi atgādinot par to. 

6. Nodrošina projekta dokumentācijas apriti un uzskaiti. 
7. Piedalās projekta struktūrfondu pieprasījumu un pārskatu par projekta īstenošanas gaitu, kā 

arī projekta noslēguma ziņojumu sagatavošanā. 
8. Piedalās projekta un vienošanās grozījumu pieprasījumu, projekta īstenošanai nepieciešamo 

Aglonas novada domes rīkojumu un citu ar projektu saistītu dokumentu vai to projektu 

sagatavošanā. 
9. Dalība darba sapulcēs. 

 
PROJEKTA  TEHNISKĀ  SPECIĀLISTA PIENĀKUMI: 

1. Nodrošina būvniecības procesa uzraudzību un kontroli, savlaicīgi informējot projekta 

vadītāju par īstenotajām komponentēt vai problēmām.  
2. Būvobjekta regulāra kontrole. Objekta būvniecības laikā darba dienās atrasties objektā ne 

mazāk kā divas stundas. 
3. Ikdienas saite ar projekta vadītāju, būvuzņēmēju, autoruzraugu un būvuzraugu, komunālā 

dienesta vadību.    

4. Dalība darba sapulcēs. 
5. Izpildīto darbu aktu parakstīšana un kontrole 

6. Saikne ar iedzīvotājiem, iestāţu vadību, kuri ir potenciālie pakalpojuma saņēmēji.   
7. Autoruzrauga izstrādāto priekšlikumu- skiču, kas ir radušies pēc potenciālo pakalpojuma 

saņēmēju vēlmes, saskaņošana ar pasūtītāju, būvuzraugu  un būvuzņēmēju 

8. Atbildīgais par nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu par jaudas palielinājumu vai 
jauna pieslēguma izbūvi objektā 

9. Atskaite projekta vadītājam.  
 



4. pielikums 
identifikācijas Nr. AND/2011/18 

 

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA 

PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM 

 
Amats, uz kuru pretendē projektā: _________________________________________________ 
Vārds, uzvārds: _______________________________________________________________ 

Kontaktinformācija: __________________________________________________________ 
(dzīvesvietas adrese, kontaktālrunis, e-pasts) 

IZGLĪTĪBA: 

Laika periods Izglītības iestādes nosaukums Izglītība, iegūtais grāds 

   

 Pievienot izglītības dokumentu kopijas  

 

SPECIĀLIE KURSI: 

Laika periods Iestādes nosaukums Priekšmets 

   

 Pievienot izsniegtās apliecības, sertifikāta vai licences kopijas  

 
VALODAS: 

Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji. 

Valoda Runāt prasme  Rakstīt prasme Lasīt prasme 

    

 
DARBA PIEREDZE: 

Lūdzu, sniedziet darba pieredzes aprakstu, kas apliecina jūsu, kā pretendenta atbilstību 
noteiktajai kvalifikācijai, norādot projektu pasūtītājus, projektu nosaukumus, utml. nepieciešamo 
informāciju, lai varētu novērtēt projektu vadītāja, lietveža vai tehniskā speciālista pieredzi atbilstoši 

nolikuma prasībām. 
Attiecībā uz katru pieredzi, kas atbilstoši šā nolikuma prasībām tiek izvērtēta, jānorāda 

kontaktpersona un kontaktpersonas kontaktinformācija (tālruņa numurs). 
 
APLIECINĀJUMS: 

Es, apakšā parakstījies (-usies): 
 apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 

 piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma  “Projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”  vadītāja, lietveţa uz tehniskā speciālista 
pakalpojumi”, identifikācijas Nr. AND/2011/18, pretendenta piedāvājuma izvērtēšanai, 

 apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē tādā apjomā, kas minēts piedāvājumā, 
 gadījumā, ja Pretendentam (Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu. 
 Apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta 

situācijā. 

 
 

Vārds, uzvārds:_________________________________________ 
Paraksts:_______________________________________________ 
Datums (dd/mm/gg) ________________________________________ 


