
Iepirkums tirgus izpētei par būvuzraudzību KPFI līdzfinansētā projekta 
“Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros veicamajiem vienkāršotās 
renovācijas darbiem Aglonas internātvidusskolas ēkā. 

 
Noteikumi ( instrukcija pretendentiem ) 

 
Ievietošanas datums – 31.01.2014. 
 
Pasūtītājs: Aglonas novada dome, Aglonas internātvidusskola, Reģ. Nr. 
90000065824, Rušonas iela11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-
5304, tālrunis/fakss: 65381247. 
 
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzība KPFI līdzfinansētā projekta “Aglonas novada 
Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 
ietvaros veicamajiem vienkāršotās renovācijas darbiem Aglonas internātvidusskolas 
ēkā. 
 
Procedūras uzsākšanas datums – 31.01.2014. 
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 13.02.2014. līdz plkst.17.00. 
 
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 18.02.2014. 
 
Par iepirkumu – Pamatojoties uz plānotajiem darbiem, tiek veikta aptauja par 
būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu  projekta „Aglonas novada Aglonas 
internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros. Sīkāku 
informāciju par darbu apjomu, tehnisko specifikāciju, u.c. informāciju, skatīties 
sadaļā – Publiskie Iepirkumi – 2013– “Iepirkums AND 2013/22/KPFI – 
Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana” iepirkuma publikācijā un pielikumā. 
 
Tehniskā specifikācija:  uzraudzīt būvniecības atbilstību būvniecības normām, 
saskaņotam tehniskajam projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes 
prasībām KPFI līdzfinansētā projekta “Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas 
ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros Aglonas 
internātvidusskolas ēkā veicamajiem sekojošiem vienkāršotās renovācijas darbiem:  

1. Logu un ārdurvju nomaiņa; 
2. Rekuperatīvās ventilācijas agregāta piegāde un uzstādīšana; 
3. Divu apkures boileru piegāde un uzstādīšana; 
4. Esošo lampu nomaiņa pret LED tipa apgaismes lampām; 
5. Virtuvē esošo sildvirsmu plīšu nomaiņa pret jaunām indukcijas plītīm. 

Plānotais renovācijas darbu pabeigšanas termiņš – 2014. gada 16. Jūnijs 
 
Paredzamā līguma izpildes vieta: – Aglonas internātvidusskola Rušonas ielā 11, 
Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā. 
 
Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma kārtībā (piedāvājums ar 
viszemāko cenu). 



Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas: 
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butevics, 
tālr. 65324573, e-pasts – martins.butevics@aglona.lv 
Lūdzam iesniegt pieteikumus  būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai pa 
pastu, vai personīgi Aglonā, Somersetas ielā 34, otrajā stavā lietvedībā, sīkāka 
informācija sazinoties  elektroniski uz e- pastu  martins.butevics@aglona.lv. 
 
 
 


