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1. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Aglonas novada dome 

Adrese Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

Reģ. Nr 90000065754 

Kontaktpersona Ingūna Barkeviča  

Tālrunis/fakss 65324573  

e-pasta adrese padome@aglona.lv 

 

2. Iepirkuma līguma atbilstošais CPV kods: 45453000-7 

 

3. ES līdzfinansēts projekts: Projekts „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas 

novadā” tiek īstenots ar ELFLA atklatā projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvaliātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” ietvaros. Projekta Nr. 11-03-LL22-L413101-000004 .  

 

4. Līguma izpildes laiks un vieta 

4.1.    Līguma slēgšana ar Pretendentu, tiks veika tikai pēc projekta apstiprināšanas, kur: 

   4.1.1. Līguma izpildes laiks: 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, paredzot būvdarbu sākšanu ar 

2012.gada  1.jūlijā. 

              4.1.2. Līguma izpildes vieta: Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads. 

 

5. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2) 

 

6. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  

6.1. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

6.1.1. kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

6.1.2. kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas 

spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides 

aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu 

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

6.1.3. kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā 

darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta 

bankrotu; 

6.1.4. kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts; 

6.1.5. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

6.1.6. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 6.punktā pieprasītos dokumentus.  

 

7. Iesniedzamie dokumenti: 

7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai 

formai; 

7.2. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas 

Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercreģistra vai 

līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta. 

7.3. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu 

dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, 

un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu. 

7.4. PVN reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 
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7.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī 

izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā 

noteiktajā kārtībā (kopija). 

7.6. Pretendenta komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. 

7.7. Ziņas par amatpersonas paraksta tiesībām uzņēmumā (izziņa no LR UR vai LR UR valsts 

notāra lēmums). 

7.8. Pretendenta atlases dokumenti: 

7.8.1. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo (2007. – 2011.) piecu gadu laikā jābūt 

pieredzei līguma priekšmetā līdzīgu remontdarbu veikšanā:  

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā 

un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzradītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz vienu 

pozitīvu atsauksmi no pasūtītājiem. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK 

Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”). 

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. 

N.p.k. Būvobjekta 

nosaukums, 

adrese 

Līguma 

pabeigšanas 

datums 

Darbu apraksts līgumā, kas 

raksturo prasīto pieredzi 

Pasūtītājs, 

tālrunis 

Līgumcena 

(tūkst. Ls, 

bez PVN) 

7.8.2. Kandidāta piedāvātajam vadošajam speciālistam ir jābūt atbilstošai profesionālai 

kvalifikācijai (ēku būvdarbu vadīšanā) uzaicinājumā nolikumā minēto darbu vai ekvivalentu 

darbu veikšanā.  

vadošie specialisti / 

vai amata pienākums  

(norādīt piesaisti līgumā 

paredzamajiem darbiem) 

Vārds Uzvārds 
Sertifikāta Nr. vai 

cits  
pieredze gados 

 

     

     

  Kvalifikācijas 

apliecinošs 

dokuments 

  

Ir jāpievieno klāt norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

(sertifikāti, izglītības dokumenti) kopijas.  

7.9. Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme): 

7.9.1. Kandidāts iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās 

norādītajam apjomam. 

7.9.1.1. Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks 

uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.  

7.9.1.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.  

7.9.1.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar 

Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

7.9.1.4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā 

paredzētajos gadījumos. 

7.9.1.5. Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ 

attiecīgās tabulas ailē. 

7.9.1.6. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 

„Būvizmaksu noteikšanas kartība”. 

 

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

8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt: 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 2012.gada 15.maija plkst.14.00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, 

tiks neatvērts  atdots vai aisūtīts atpakaļ iesniedzējam. 

 8.2. Piedāvājuma atvēršanas vieta un laiks: Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas 

pagastā, 2012.gada15.maijā plkst.14.00. 
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9. Piedāvājuma atvēršanas kārtība: 

9.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas. Sanāksmes laikā 

iepirkumu komisija nolasa pretendentu sarakstu. 

9.2. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda Pretendenta 

nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus  norādītajām ziņām norāda 

arī savu vārdu, uzvārdu, amatu. 

9.3.Pēc Pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. 

9.4. Pēc apliecinājumu parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus to  iesniegšanas secībā. 

 9.5. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un 

finansu piedāvājumu, atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām.  

9.6. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta   piedāvājuma atvēršanas 

sanāksmes protokolā. 

9.7. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. 

9.8.Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā 

sanāksmē. 

 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma 

          noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. 

10.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 9.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var 

rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt 

piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, pretendents un galvotājs par 

to rakstiski paziņo pasūtītājam.  

  

11. Piedāvājuma  dokumentu noformēšana un iesniegšana pasūtītājam: 

11.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

Pasūtītāja nosaukums un adrese - Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona,    

Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tel./fakss  ar norādi: 

„Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”, identifikācijas numurs 

AND/8/ELFLA.  Neatvērt līdz 2012.gada 15.maija plkst. 14.00 

11.2. Pretendenta piedāvājums sastāv no trīs daļām,:  

11.2.1. Pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot  pieteikumu dalībai Iepirkumā. 

11.2.2. Tehniskā piedāvājuma  

11.2.3.  Finanšu piedāvājuma;  

          Iesniedzams piedāvājuma 1 oriģināls un 1 kopija. 

11.3.  Visas piedāvājuma daļas kopā vienotā dokumentā veido Piedāvājumu. Piedāvājuma dokumenti ir 

cauršūti (cauraukloti) ar tehniskiem līdzekļiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. 

Dokumenta lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz Piedāvājuma 

oriģināla un kopijas norāda attiecīgi: "ORIĢINĀLS” un  „KOPIJA”.  

11.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. 

11.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz pesronu grupa , pieteikumu 

paraksta  visas personas, kas ietilpst personu grupā.  

11.6. Piedāvājumu iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, latviešu valodā. Ja 

tiek iesniegts kāds no dokumentiem svešvalodā, jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar 

sekojošiem rekvizītiem: 

- uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”; 

- piedāvājuma parakstītāja (vai pilnvarotās personas) pilns amata nosaukums; 

- paraksts un paraksta atšifrējums; 

- vietas nosaukums un datums; 

- zīmoga nospiedums. 

11.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas 

iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar 

iepirkumu saistītos dokumentus, kur piedāvājumam attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju iekļauj 

pretendenta atlases dokumentos. 
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11.8. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām. 

11.9. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā (1.punktā minētajā adresē) un apmainot 

piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības 

Iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā 

piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 

12. Nolikuma saņemšana 

      Pasūtītājs izvietos Internetā   mājas lapā www.aglona.lv  iepirkuma procedūras dokumentus un visus šī 

iepirkuma papildus dokumentus: atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem vai iepirkuma nolikuma 

grozījumus. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri gatavo dokumentus piedāvājumu iesniegšanai, ir 

pienākums pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Komisija 

nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta 

brīva un tieša elektroniska pieeja. 

 

13.  Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

14. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

14.1.Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. 

14.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

14.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 1.9. punktā 

minētajām prasībām. 

14.4. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums 

vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 

14.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu ar pasūtītāju. 

14.6. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 

14.7. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

14.8. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem. 

14.9. Atbildēt uz ieinteresēto personu iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem ne vēlāk kā darba dienu laikā 

pēc to saņemšanas. 

14.10. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem un 

nolikumu. 

14.11. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas paziņot to pretendentiem. 

 

15. Pretendenta tiesības un pienākumi 

15.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

15.2. Pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. 

15.3. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

15.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

15.5. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām. 

15.6. Sniegt patiesu informāciju. 

15.7.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

salīdzināšanai un vērtēšanai. 

15.8. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

15.9. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Pielikums Nr.1. Pieteikums. 

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija. 

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums. 

Pielikums Nr.4. CV. 

http://www.aglona.lv/
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Pielikums Nr.1 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ  

 

Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, 

pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  

 

1. Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas 

novadā aptaujā”;  

2. Apņemas ievērot iepirkuma procedūras prasības;  

3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 120 kalendārās dienas; 

4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma 

pamatnosacījumus; 

5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju; 

 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, filiāle  

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 
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Pielikums Nr.2 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā 

 

1. Uzdevums: 

Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā 

                                                                                                                                                                                                   

2.  Darba apjomi: (skat. Exel tabulu)  

 

Objekta apskati var veikt darba dienās no 09.00 līdz 17.00, saskaņojot ar pasūtītāja kontaktpersonu vai ar 

Šķeltovas pagasta pagasta vadītāju Irēnu Maļuhinu (m.t. 29186265).  

 

3.  Īpašie noteikumi: 

3.1. Būvdarbi veicami, ievērojot Būvniecības likuma, Vispārējo būvnoteikumu (MK noteikumi Nr.112) un 

Latvijas būvnormatīva „Publiskās ēkas un būves” LBN 208-2000 prasības. 

3.2. Remontdarbos izmantojamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā- krāsa, forma un citas jāsaskaņo 

ar Šķeltovas pagasta pārvaldes un projekta vadību. 

3.3. Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu cikla izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā 

sagatavošanās un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas. 

3.4. Samaksa – pēc faktiski izpildītiem darbiem; 

3.5. Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

prasībām. 

 

4.  Darbu izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas 

             

5.  Garantijas laiks: 

Paredzamais izpildīto darbu garantijas termiņš - 2 gadi.  
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3. pielikums  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Piedāvājam veikt basketbola laukuma atjaunošanu Šķeltovas pagasta Aglonas novadā, saskaņā ar 

uzaicinājuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem par piedāvājuma cenu:  

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem) 

  

 

 

   Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājumu “ Basketbola laukuma atjaunošana 

Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums 

paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa uzaicinājums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un 

precizitāti.  

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus 

līguma nosacījumus. 

 Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “ Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas 

novadā” izvirzītajām prasībām.  

 

 

Pretendenta 

pārstāvis: 

 

                  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

Kam: Aglonas novada novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 

Pretendents vai 

piegādātāju 

apvienība: 

 

Adrese:  

Kontaktpersona, 

tās tālrunis, fakss 

un e-pasts: 

 

Datums:  

Pretendents vai 

piegādātāju 

apvienība Bankas 

rekvizīti: 
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4.pielikums  

CURRICULUM VITAE 

 

Līguma nosaukums: Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā 

 

Piedāvātais pozīcija projektā: _______________ 

 

Vārds:  

Uzvārds:   

Dzimšanas datums:  

Izglītība:   

Mācību iestāde:  

Datums: no / līdz   

Iegūtais grāds un vai diploms:  

 

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās) 

 

Valoda Lasītprasme Runāt prasme Rakstītprasme 

Latviešu    

Angļu    

Vācu    

Krievu    

 

1. Piederība pie profesionālajām organizācijām:  

2. Citas iemaņas:  

3. Patreizējais amats:  

4. Specializācija:  

 

5.    Darba pieredze:    

Kompānijas nosaukums:    

Adrese:    

Datums no / līdz    

Amats:    

Darba apraksts: 

 

   

 



 10 

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti: 

Darba 

izpildes 

gads 

Valsts, 

kompānija 

Amats Klients, darba apraksts 

    

 

Cita saistīta informācija: - 

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

 

Ar šo es apņemos 

No Līdz 

No līguma parakstīšanas 

dienas 
Līdz noteikto darbu pabeigšanai 

         * provizoriskie dati 

 

kā _______________________ strādāt pie līguma „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta 

Aglonas novadā” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu. 

 

 

Vārds, uzvārds  

Paraksts  

Datums  

 

 

 


