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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: . AND/2014/11 

1.2. Piemērotā iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā veikts 
iepirkums. 

1.3. Informācija par Pasūtītāju  

Nosaukums Aglonas novada dome 
Nodokļu maksātāja kods 90000065754 
Juridiskā adrese Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 
Banka a/s SEB Banka Preiļu fil. 
Kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV47UNLA0026000130122 
Tālrunis 65324573 
Fakss 65324573 

1.4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

1.4.1. Iepirkuma priekšmets ir jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu 
ēkai, turpmāk – Darbi, saskaņā ar Noteikumiem. 

CPV kods: Pamata iepirkuma priekšmets 45000000-7 
1.4.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu un vienu vaiantu. 

Piedāvājums, kas nav iesniegts par pilnu apjomu, netiks vērtēts.  
1.5. Kontaktpersonas: 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 
2.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

2.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā 
ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegts cits līdzvērtīgs 
dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

2.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze jumta seguma ar profilēto tēraudu 
uzklāšanā vismaz 100m2 platībā.  

2.4. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts būvdarbu vadīšanā un pieredze iepirkuma 
priekšmetā minēto būvdarbu vadīšanā (vismaz viens pabeigts un ekspluatācijā nodots 
objekts). 

2.5. Noteikumu 2.1. – 2.2.apakšpunktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai 
personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem. 

2.6. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas noteikumi. 

3. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS, TĀ NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS 
KĀRTĪBA 

3.1. Piedāvājumu gatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

Par iepirkuma 
priekšmetu  

  SAC "Aglona" lietvede Gunta Grigule 65321456, 28709087 
gunta.grigule@inbox.lv       

Par iepirkuma norisi Ipirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics 
tālrunis 28325814, e-pasts: martins.butevics@aglona.lv 
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3.2. Piedāvājumā iekļautie dokumenti ir skaidri salasāmi un bez labojumiem. 

3.3. Kopijas ir apliecinātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

3.4. Pretendenta piedāvājums ir sadalīts 2 (divās) daļās: „Atlases dokumenti” un „Tehniskais 
un finanšu piedāvājums”. 

3.5. Piedāvājuma daļā „Atlases dokumenti” ir iekļauti šādi dokumenti: 
3.5.1. Titullapa. Uz titullapas norāda: atzīmi „Iepirkumam “Jumta seguma nomaiņas darbi 

SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”, AND/2014/11”, kā arī pretendenta nosaukumu un 
adresi. 

3.5.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju. 

3.5.3. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums). Ja piedāvājumu 
iesniedz personu grupa, pieteikumā norāda personu grupas dalībniekus un pretendentu 
grupas pilnvaroto pārstāvi, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

3.5.4. Uzņēmuma vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības 
parakstīt piedāvājumu (apliecināt kopijas), ja piedāvājumu paraksta (kopijas apliecina) 
pilnvarotā persona. 

3.5.5. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 
reģistrācijas apliecības kopija. Pretendentam (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
Komercreģistrā reģistrētam komersantam) šajā apakšpunktā minēto reģistrācijas 
apliecības kopiju ir tiesības neiekļaut piedāvājumā. Par pretendenta reģistrāciju 
minētajā reģistrā iepirkuma komisija pārliecinās patstāvīgi. 

3.5.6. Dokuments (-i), kas apliecina tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā, atbilstoši 
Noteikumu 2.2. punktam. 

3.5.7. Pēdējos 3 (trīs) gados uzklāto jumta segumu ar profilēto tēraudu saraksts, norādot 
uzklātā jumta seguma apjomu kvadrātmetros, lai apliecinātu pretendenta atbilstību 
Noteikumu 2.3.punktam. Būvdarbu sarakstu noformē atbilstoši Noteikumiem 
pievienotajai formai (4.pielikums). Būvdarbu sarakstam pievieno vismaz viena 
sarakstā norādītā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi. 

3.5.8. Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija un pieredzes apraksts, kas apliecina atbilstību 
Noteikumu 2.4.punktam. Pieredzes aprakstam pievieno būvdarbu vadītāja 
apliecinājumu brīvā formā par gatavību piedalīties iepirkumā, ja pretendentam tiks 
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

3.6. 3.5.5. – 3.5.6.apakšpunktos norādītie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai 
personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī 
apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par 
gatavību piedalīties iepirkumā. 

3.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamajiem dokumentiem pievieno 
sadarbības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un 
atsevišķi ir atbildīgi par būvdarbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt 
piegādātāju apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma 
dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās vai fiziskās 
personas ir apvienojušās apvienībā, katra apvienības dalībnieka veicamo darbu 
apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par 
iepirkuma uzvarētāju, apvienība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem. 

3.8. Piedāvājuma daļu „Atlases dokumenti” iesniedz divos eksemplāros papīra formātā – 
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viens oriģināls un viena kopija.  

3.9. Piedāvājuma daļā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” ir iekļauti šādi dokumenti: 
3.9.1. Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu un materiālu garantijas termiņu, kas nedrīkst 

būt mazāks par 2 (diviem) gadiem. 
3.9.2. Objekta apsekošanas lapa (sk. Noteikumu 4.punktu). 

3.9.3. Darbu veikšanas grafiks (jānorāda veicamie darbi pa dienām). 
3.9.4. Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un 
pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz 
apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai „Būvuzņēmēja civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju (saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu būvniecībā”). 

3.9.5. Ražotāja atbilstības deklarācija piedāvātajam jumta seguma materiālam. 
3.9.6. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Noteikumu 3.pielikumam „Finanšu 

piedāvājuma forma”. 
3.9.7. Tāmes (2.pielikums). 

3.10. Finanšu piedāvājumā un 3.9.7. punktā norādītajās tāmēs iekļauj visas izmaksas, kas 
saistītas ar Noteikumu pielikumos norādīto darbu izpildi, tajā skaitā visus nodokļus un 
nodevas, izmaksas, kas saistītas ar formalitāšu izpildi, kā arī visas citas izmaksas līdz 
darbu pilnīgai izpildei. Veicot būvizmaksu aprēķinu, pretendentam ir pienākums 
izmantot visu iepirkuma dokumentāciju kopumā. Pretendentam ir tiesības iekļaut tāmē 
norādītajiem materiāliem vai izstrādājumiem ekvivalentus materiālus vai izstrādājumus. 
Ja pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, tad tāmēs norāda tā ražotāju un 
marku un tehniskajam un finanšu piedāvājumam pievieno dokumentus, kas sniedz 
pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu: ražotāja deklarāciju, sertifikātu vai 
citu dokumentu, lai pasūtītājs varētu gūt pārliecību, ka piedāvātie materiāli ir 
ekvivalenti. Ja pretendents tāmēs veic izmaiņas, tad tās ir jāizceļ.  

3.11. Piedāvājuma daļu „Tehniskais un finanšu piedāvājums” iesniedz trīs eksemplāros – 
viens oriģināls un divas kopijas papīra formātā, un papildus pievieno Noteikumu 
3.9.7.punktā norādītās tāmes papīra formā vai elektroniskā formātā .xls vai .xlsx formātā 
(CD vai kādā citā datu nesējā). 

3.12. Katrai piedāvājuma daļai (izņemot tāmju elektroniskajai versijai) norāda attiecīgo 
nosaukumu – “Atlases dokumenti” vai “Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Uz katras 
piedāvājuma daļas ir atzīme “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, katras piedāvājuma daļas 
dokumenti ir cauršūti tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapas ir sanumurētas 
un atbilst pievienotajam satura radītājam. 

3.13. Visas piedāvājuma daļas (oriģināli, kopijas, datu nesējs) pirms iesniegšanas Pasūtītājam 
pretendents ievieto vienā aploksnē, kuru tas aizlīmē un apzīmogo, uz aploksnes norāda: 

3.13.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi; 
3.13.2. pretendenta nosaukumu un adresi; 

3.13.3. atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam „“Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” 
radošo darbnīcu ēkai”, AND/2014/11”. Neatvērt līdz 03.06.2014. plkst. 17:00”. 

3.14. Ja aploksne nav pienācīgi noformēta un/vai apzīmogota, Pasūtītājs nav atbildīgs par 
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piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu. 

3.15. Piedāvājumu var iesniegt līdz 03.06.2014., plkst. 17:00, Aglons novada domē, 
someretas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304,  iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 
pastu. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 03.06.2014. plkst. 17:00 netiks vērtēti. 
Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana tiek veikta slēgtā sanāksmē. 

3.16. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 
pretendentiem.  

3.17. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 dienas, 
skaitot no Noteikumu 3.15.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

3.18. Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents pagarina piedāvājuma spēkā esamības termiņu 
par konkrētu papildu periodu. Pieprasījums un pretendentu atbildes noformējamas 
rakstiski. Piedāvājuma derīguma termiņa laikā pretendentam nav atļauts mainīt savu 
piedāvājumu. 

4. CITA INFORMĀCIJA 

Ieinteresētās personas veic Objekta apskati, lai veiktu nepieciešamos mērījumus. 
Ieinteresētās personas par vēlmi apskatīt Objektu paziņo 2 (divas) darba dienas iepriekš, 
saskaņojot apskates laiku ar SAC "Aglona" lietvede Gunta Grigule t.65321456, t.28709087 
easts: gunta.grigule@inbox.lv Apsekošanas faktu fiksē Objekta apsekošanas reģistrācijas lapā 
(skat. 5.pielikumu), kuru paraksta pasūtītāja pārstāvis un pretendenta pārstāvis. Objekta 
apsekošanas reģistrācijas lapu pievieno piedāvājumam. 

5. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS 
5.1. Iepirkuma komisija izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu pēc zemākās ceenas 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu, un saskaņā ar Noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (5.pielikums). 

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir 

tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

7.1.2. Noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis normatīvajos aktos vai 
Noteikumos noteiktās prasības. 

7.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to 
pretendentus. 

7.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

7.1.5. Izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju Pasūtītāja norādītā termiņā. 

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
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tiem. 

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Noteikumiem. 

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu 
vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
8.1.  Pretendenta tiesības: 

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 
8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 
8.2. Pretendenta pienākumi: 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Noteikumu prasībām. 
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

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

9. CITI NOTEIKUMI 
9.1. Citi noteikumi attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, 

nosakāmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  
9.2. Noteikumiem pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 1 (vienas) lp.; 
2.pielikums – Tāmes” (atsevišķa datne „2.pielikums Tames”) uz 2 (divām) lp.; 
3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lp.; 
4.pielikums – Ar būvju celtniecību saistīto objektu saraksts uz 1 (vienas) lp.; 
5.pielikums – Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa uz 1 (vienas) lp.; 
6.pielikums – Valsts iepirkuma līguma projekts uz 4 (četrām) lp. 
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1. pielikums 
PRETENDENTA PIETEIKUMS 

dalībai iepirkumā 
 “JUMTA SEGUMA NOMAIŅAS DARBI SAC “AGLONA” RADOŠO DARBNĪCU 

ĒKAI”, AND/2014/11” 
 

 
pretendenta nosaukums 

 
Reģistrācijas Nr. 

 
PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr. 

 
juridiskā adrese 

 
faktiskā adrese 

 
banka 

 
konts 

 
kods 

 
tālrunis, fakss, e-pasts 

 
kontaktpersona: vārds, uzvārds, amats 

 

Piesakās piedalīties iepirkumā “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu 
ēkai”, AND/2014/11” 

 

Ar šo apliecinām, ka: 
- esam iepazinušies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju; 
- izprotam un piekrītam pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem; 
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. 

________________________________________________________________________________ 
personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts 
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3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
iepirkums 

“JUMTA SEGUMA NOMAIŅAS DARBI SAC “AGLONA” RADOŠO DARBNĪCU 
ĒKAI”, AND/2014/11” 

___________________ 
   piedāvājuma sastādīšanas vieta 

2014. gada____.__________ 

  
 

 
pretendenta nosaukums 

 
Reģistrācijas Nr. 

 
 

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC 
“Aglona” radošo darbnīcu ēkai”, Noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošu darbu veikšanu 
par kopējo cenu (EUR), ievērojot visas Noteikumos norādītās prasības, 
 
 

 
cena cipariem un vārdiem (bez PVN) 

 
 
Pretendents kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Noteikumu pielikumus, ieskaitot 
visas kalkulācijas un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml. Pretendents ir pilnībā 
atbildīgs par Darbiem. Pasūtītājs nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai 
jebkādu citu nolaidību vai nevērību Izpildītājam iesniegtajos dokumentos vai informācijā, un 
jebkādu kļūdu vai citādu neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesības pretendentam 
pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un/vai izmaiņas maksas par darbu apmērā.  

 
Pretendenta norādītajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Noteikumu pielikumos 
norādīto darbu izpildi, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, izmaksas, kas saistītas ar 
formalitāšu izpildi, kā arī visas citas izmaksas līdz darbu pilnīgai izpildei, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli. 
 
 

Ar parakstu apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu. 
 

________________________________________________________________________________ 
personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, paraksts, vārds, uzvārds  

Z.v. 
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4.pielikums 

Būvdarbu saraksts 
 
Būvdarbu pasūtītājs 
(juridiskās personas 

nosaukums,  
kontaktpersona, tel. 

Nr.) 

Objekta 
nosaukums 
un darbu 

veids 

Būvdarbu 
kopējais apjoms 
(kvadrātmetros) 

Darbu 
izpildes 
termiņš 

Darbu 
izpildes 

vieta 

Pretendenta 
paša spēkiem 
veikto darbu 

apjoms (%) no 
kopējā apjoma 

1…….      

2…….      

3…….      
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5.pielikums 
Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa 

   
Pasūtītāja pārstāvis 

(vārds, uzvārds, 
amats) 

Kontakt- 
tālrunis 

Pretendents,  
pretendenta pārstāvja vārds, 

uzvārds, amats 

Objekta 
apsekošanas 

datums 

Pretendenta pārstāvja 
paraksts 

Pasūtītāja pārstāvja 
paraksts 

Gunta Grigule 65321456, 
28709087 

        

 



 

 

6.pielikums 
Aglonas novada domes iepirkuma  

„JUMTA SEGUMA NOMAIŅAS DARBI  
SAC “AGLONA” RADOŠO DARBNĪCU ĒKAI”  

nolikumam identifikācijas Nr. AND/2014/11 
 

Projekts 
Iepirkuma līgums “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu 

ēkai” Nr___ 
 

 Aglona                2014.gada __.______ 
 

Aglonas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065754, adrese: Somersetas iela -34, 
Aglona,Aglonas pagasts, Aglonas novads, kuru pārstāv novada domes priekšsēdētāja Helēna 
Streiķe, kura darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS no vienas 
puses, un _________________, vienotais reģistrācijas Nr.____________, kuru pārstāv tās 
_______________________, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts 
IZPILDĪTĀJS, kopā un atsevišķi turpmāk sauktas arī „PUSES”, noslēdz šo līgumu par 
sekojošo( turpmāk tekstā Līgums):  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.Izpildītājs ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veic jumta seguma 
nomaiņas darbus SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Aglonas 
novada domes iepirkuma nolikumu, identifikācijas Nr. AND 2014/11 „JUMTA SEGUMA 
NOMAIŅAS DARBI SAC “AGLONA” RADOŠO DARBNĪCU ĒKAI” . 
1.2. Projekts tiks īstenots Aglonas novada pašvaldības iestādē SAC "Aglona", kas atrodas pēc 
adreses: Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads, uz zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu Nr.7642 007 0064, ēkas kadastra apzīmējums 7642...... (turpmāk tekstā - 
Objekts), atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem.  

2. MAKSA PAR DARBIEM UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1.Kopējā maksa par Darbiem, saskaņā ar Līguma 1.pielikumu, ir ne vairāk kā EUR ______ 
(______________________________) bez PVN. 

2.2. Izpildītājs apstiprina, ka Līguma 2.1.punktā norādītā maksa par Darbiem ietver visas un 
jebkādas izmaksas un riskus, kas Izpildītājam varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu 
izpildi, nepieciešamajiem saskaņojumiem, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei 
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Izpildītāja gribas 
neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos apstākļus), trešo personu rīcību, 
iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts 
ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs 
nav tiesīgs pieprasīt kopējās maksas par Darbiem palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai 
jebkādas papildu atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot, ja tas tieši paredzēts šajā 
Līgumā. 
2.3.Pasūtītājs apņemas apmaksāt Darbus šādā kārtībā un termiņos: 
2.3.1. Pasūtītājs pārskaita avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās maksas par 
Darbiem – EUR ______ (______________________________),PVN  EUR 
_______(__________________)  apmērā, kopējā summa EUR ____ 



 

 

(______________________) 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas un 
rēķina saņemšanas dienas; 
2.3.2. atlikušo maksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas sastāda summu EUR 
_______(__________), PVN EUR ____(___________________) apmērā, kopējā summa 
EUR ______________(______________) Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu 
kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 
parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. 
2.4. Rēķinā papildus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem rekvizītiem Izpildītājs 
norāda šī Līguma reģistrācijas numuru.  

3.DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
3.1.Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma 2. Pielikumu „Grafiks”, bet ne ilgāk kā ___ 

mēmešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 
3.2.Izpildītājam ir tiesības lūgt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 
3.2.1. Darbu veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie 

apstākļi; 
3.2.2. Darbu veikšanu ir kavējis Pasūtītājs vai ar Pasūtītāju saistītas personas (piemēram, tiek 

traucēta/kavēta brīva un netraucēta pieeja Darbu izpildes zonai, netiek nodrošināti 
Darbu izpildei nepieciešamie apstākļi). 

3.3.Darbu izpildi un pieņemšanu Līdzēji apliecina, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas 
aktu (turpmāk līgumā -Akts). 

3.4.Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta projekta saņemšanas dienas 
pārbaudīt paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, izskatīt un parakstīt Aktu vai 
iesniegt Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu, pievienojot Defekta aktu vai 
rakstveida pretenziju. 

3.5.Īpašuma tiesības un ar tām saistītie pienākumi pāriet uz Pasūtītāju, parakstot Aktu. Līdz 
Akta parakstīšanai visus riskus uzņemas Izpildītājs. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, izmantojot 
tikai kvalitatīvus un sertificētus materiālus un iekārtas.  
4.2. Izpildītājs apņemas ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides 
aizsardzības instrukcijas, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu. 
4.3. Trīs dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par 
izpildāmo Darbu gaitu. 
4.4. Izpildītājs apņemas Darbu izpildes gaitā regulāri aizvākt būvgružus un nepieļaut teritorijas 
piesārņošanu ar kaitīgiem izmešiem. Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas pēdējā dienā izvākt no Objekta 
teritorijas Darbu izpildes gaitā radušos būvgružus. 
4.5. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas 
traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
4.6. Izpildītājs apņemas izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti un 
citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas 
dienas, un novērst tajā minētos defektus bez Līguma izpildes termiņa pagarināšanas un papildu 
apmaksām. 
4.7. Izpildītājs garantē uzņemties atbildību par izpildītajiem Darbiem un Darbos iestrādātajiem 
materiāliem, konstrukcijām un izejvielām ne mazāk kā __ (____) gadi no Akta parakstīšanas dienas. 
4.8. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma un 
likvidēt defektus, kuri radušies Līguma 4.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā, maksimāli īsā laikā 



 

 

no dienas, kad saņemta Pasūtītāja pamatota pretenzija, izņemot gadījumus, kad defekti radušies 
Pasūtītāja vai trešo personu rīcības rezultātā. 
4.9. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Līguma izpildes gaitā 
var tikt nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja, tā darbinieku, apakšuzņēmēju vai 
pilnvarotu personu vainas dēļ. 
4.10. Izpildītājs piekrīt nodrošināt savu darbinieku, līgumstrādnieku, pieaicināto 
apakšuzņēmēju darbinieku u.tml. pakļaušanos Pasūtītāja izstrādātajiem iekšējās kārtības 
noteikumiem Objektā. 
4.11.Izpildītājs pieaicina apakšuzņēmējus tikai pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju, kas 
tiek noformēta kā Līguma pielikums. Šajā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
dokumentāciju par apakšuzņēmēju – apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības apstiprinātu 
kopiju, kā arī apakšuzņēmēja licenču un sertifikātu apstiprinātas kopijas. 
4.12.Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Līguma pielikumus, ieskaitot 
visas kalkulācijas un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml.  
4.13.Izpildītājs  ir pilnībā atbildīgs par Darbu veikšanas kvalitāti. Jebkādu kļūdu vai citādu 
neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesības Izpildītājam pieprasīt Darbu izpildes termiņa 
pagarināšanu un/vai izmaiņas maksas par Darbu apmērā.    
4.14.Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju trīs dienu laikā par maksātnespējas procesa 
uzsākšanu pret Izpildītāju vai citu nelabvēlīgu apstākļu rašanos, kas var radīt zaudējumus 
Pasūtītājam. 
4.15. Izpildītāja atbildīgā persona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, ir 
__________, tālrunis ________. 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā par Izpildītāja paveiktajiem 
Darbiem, ja Izpildītājs būs ievērojis Līguma un tā pielikumu nosacījumus. 
5.2. Darbu izpildes nodrošināšanai Pasūtītājs garantē Izpildītāja darbiniekiem un transportam brīvu 
piekļūšanu Objektam darba dienās no plkst. 08.30-17.00. 
5.3. Pasūtītāja kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, ir __________, 
tālrunis ________. 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
6.1. Par jebkura Līgumā norādītā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam 
ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) apmērā no Līguma 
2.1.punktā norādītās kopējās maksas par Darbiem par katru nokavēto dienu, bet kopā ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās maksas par 
Darbiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes. 
6.2. Līgumsods tiek aprēķināts, sākot ar nākamo dienu pēc saistību izpildei noteiktā termiņa, 
un tiek uzskaitīts līdz dienai, kad Darbi ir izpildīti un pieņemti Līgumā paredzētajā kārtībā. 
6.3. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības piemērot 
Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% (puse no procenta) apmērā no neapmaksātās summas 
par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās 
summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes. 
6.4. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 
Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs ieturēt no 
jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.  
6.5. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Izpildītājam piederošām materiālām vērtībām, kas 
atrodas Objektā. 
6.6. Līdz Akta parakstīšanai visus riskus par Darba izpildi uzņemas Izpildītājs. 



 

 

7. LĪGUMA TERMIŅŠ 
7.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 
saistību pilnīgai izpildei. 
7.2.Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties. 
7.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstveida 
paziņojumu šādos gadījumos: 
7.3.1. Izpildītājs atkārtoti pārkāpj Līguma noteikumus; 
7.3.2.Izpildītājs bez pamatota iemesla neizpilda Darbus saskaņā ar Līgumu. 
7.4. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 7.3.apakšpunktā un tam pakārtotajos punktos minētā 
kārtībā, Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda aktu par faktiski paveiktajiem Darbiem un Izpildītājs 
apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā 
norādītās kopējās maksas par Darbiem, kā arī atlīdzināt Pasūtītājam visus ar to radītos 
zaudējumus.  
7.5. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par 
to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam un samaksājot Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit 
procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās maksas par Darbiem, kā arī 
atlīdzinot Pasūtītājam visus ar to radītos zaudējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 
8.1. Līdzēji neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas 
apstākļi, kas tiešā veidā ietekmē šī Līguma izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams 
paredzēt un novērst. 
8.2. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas varas 
apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Līdzēji apstiprina ar attiecīgu kompetentu 
iestāžu izziņu. 
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Līdzēji sastāda aktu par faktiski 
paveiktajiem Darbiem.  

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
9.1. Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Līdzējiem rodas Līguma izpildes gaitā, 
vispirms tiek risinātas sarunu ceļā. 
9.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc 
Pasūtītāja juridiskās adreses. 

 

10. PAPILDU NOTEIKUMI 
10.1. Līguma izpildes gaitā Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
10.2.Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi tiek atzīti 
par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās. 
10.3.Grozījumus Līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta 
noteikumus. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā 
un ir Līdzēju parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
10.4. Līdzēji neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Līgumu 
un tā izpildi, ne Līguma darbības laikā, ne pēc tam.  



 

 

10.5. Nevienam no līdzējiem nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai 
bez otra Līdzēja piekrišanas. 
10.6. Līgums ir saistošs katra līdzēja likumīgajam saistību pārņēmējam. 
10.7. Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, 
adreses (faktiskās un juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu. 
10.8. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt. 
10.9. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa 
vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
10.10.Līgumam ir pievienots 1.pielikums „Tāmes” uz __ (_____) lapām un 2.pielikums 
„Grafiks” uz __ (_____) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 

11.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
Piegādātājs: Pasūtītājs: 
 Aglonas novada dome 
Reģistrācijas Nr.  Reģistrācijas Nr. 90000065754 
Juridiskā adrese:  Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads,  

LV-5304 
Konts:  bankas rekvizīti: a/s SEB Banka Preiļu fil., konts 
Banka:                   , kods:  LV47UNLA0026000130122, kods: UNLALV2X 
Tālr.                                           , faksa Nr. Tālr. Nr. 65324573, faksa Nr.: 65324573 
E-pasts:  E-pasts: padome@aglona.lv  
  
__________________________ __________________________  
 

 


