
 
 

APSTIPRINĀTS 

 

Vaboles pagasta pārvaldes 

Iepirkuma komisijas 

2017. gada 28. jūnijā sēdē,  

protokols Nr.12 

 

 

 

 

 

 

 

Vaboles pagasta pārvaldes 

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 

  

 “ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 

 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  

– 2,020 (1.52 km)” 

 

identifikācijas numurs – Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

NOLIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaboles pagastā 

2017 



 
 

 

1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma nosaukums: “Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr. 94-11 „Kucini – 

Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500 – 2.020 (1,52 

km)”  

1.2. Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2017/4 

1.3. Iepirkuma procedūras veids – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

   prasībām. 

1.4. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

Vaboles pagasta pārvalde 

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 

Reģ.Nr. 90000030945 

Bankas nosaukums: Valsts kase 

Konta Nr. LV72TREL9812142001000  Kods TRELLV22 

Tālruņa Nr. +371 654 75781 

Faksa Nr. +371 654 60880  

E-pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv  

Kontaktpersona: Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza 

Tālruņa Nr. 65475838, mob. 26456451. 

Darba laiks pirmdienās – piektdienās 800- 1200 un 1300-1700 

Internēta adrese, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti: 

http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/ 

 

1.5.Iepirkumu veic ar Vaboles pagasta pārvaldes vadītājas A.Pabērzas 2016.gada 24. novembra 

rīkojumu Nr. 1.-9/56 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” “Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr. 94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500 – 2.020 (1,52 km)”  izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- iepirkuma 

komisija). 

1.6. Iepazīšanas ar nolikumu 

 1.6.1. Internetā: Vaboles pagasta pārvaldes mājaslapā, iepirkumu  tiešsaistē: 

http://vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/  

 1.6.2. Klātienē uz vietas: Vaboles pagasta pārvaldē,  darba dienās, iepriekš informējot 

kontaktpersonu.  

 

1.7.  Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana: 

1.7.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem 

Piegādātājiem – (turpmāk - Pretendents), no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu, 

elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma likuma 9. panta kārtībā “Daugavpils 

novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”, identifikācijas Nr. 

Vaboles pag.pārv. 2017/4,  iepirkuma komisijai; 
1.7.2. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkuma 

procedūra likuma 9.panta kārtībā “ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 

„Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  

– 2,020 (1.52 km)”. Pasūtītājs nosūta informāciju Pretendentam, kas pieprasījis 

informāciju, un vienlaicīgi citiem Pasūtītājam zināmiem Pretendentiem, nodrošinot, ka 

netiek publiskota informācija par Pretendentu, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis 

informāciju, ka arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā 
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http://www.vabolespag.lv (Publiskie iepirkumi), nodrošinot tiešu un brīvu 

elektronisku pieeju. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1.   Iepirkuma priekšmets 

2.2. Iepirkuma priekšmets: “ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – 

Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 

km)” saskaņā ar tehnisko specifikāciju šī nolikuma 4. pielikums. 

Iepirkuma priekšmets nav sadalāms daļās.  

Iepirkuma priekšmets ir aprakstīts un jāpiedāvā atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskajai 

specifikācijai (Nolikuma 4. pielikums) par visu priekšmeta apjomu.  

2.3. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.  

2.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā kopējā cena (bez PVN).  

2.5. CPV klasifikatora kods: 45233142-6  

2.6. Būvdarbu izpildes vieta - autoceļs Nr. 94-11 “ Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” ” Pk. 

0.500  – 2,020 Vaboles pagasts, Daugavpils novads, ir publiski pieejama un to var apskatīt 

jebkurā laikā.  

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
3.1. Piedāvājumu jāiesniedz Vaboles pagasta pārvaldei līdz 2017. gada 14. augustam plkst. 

14:00 Vaboles pagasta pārvaldē, pēc adreses; „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts,  

Daugavpils novads, LV-5477; 

Piedāvājums jāiesniedz personīgi Pasūtītājam darba dienās pirmdienās – piektdienās no plkst. 

8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00, vai nosūtot to uz šajā punktā minēto adresi pa pastu; 

3.2. Pretendentiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde 3.1. punktā  

norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

3.3. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 

3.4. Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā Nolikuma 3.1. punktā noteiktajā 

termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

3.5. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem un tam nav jāpierāda korespondences 

saņemšana. 

3.6. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz 

aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas 

neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai. 

3.7. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas 

brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.  

3.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti 

atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot PIL 84.panta 

otrās daļas 3.punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem konstatēto pakāpumu novēršanai) 

minētos gadījumus, kad pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos 

atpakaļ pretendentiem. 

4. Piedāvājuma sagatavošana 
4.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par 

iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, 

pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.  

4.2. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem. 
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4.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma 

priekšmetu.  

4.4. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 

4.4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta 

veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi 

Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja 

pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās 

apliecinātu kopiju; 

4.4.2. Apliecinājums par pretendentu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā 

norādītajai formai; 

4.4.3. Pretendenta parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 

5.pielikumā norādītajai formai; 

4.4.4. Nolikuma 6. nodaļā  minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem. 

4.4.5. Ja kāds no pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem satur komercnoslēpumu vai 

konfidenciālu informāciju, kuru pasūtītājs nav tiesīgs atklāt, paziņojot par līguma slēgšanu un 

informējot pretendentus, pretendentam jānorāda savā piedāvājumā, kura informācija ir 

konfidenciāla. Par konfidenciālu nevar tikt uzskatīta informācija, kas minēta Publisko iepirkumu 

likuma 69.pantā. 

4.5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma priekšmeta veicamajiem ceļa seguma 

atjaunošanas darbiem saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam 

vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Cenā jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams 

tehnoloģiski pareizi (atbilstoši šī nolikuma prasībām) un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša 

darba veikšana pilnā apmērā. 

4.6. Dokumenti jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

4.7. Ja saskaņā ar šo nolikumu Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos 

pievienotajām formām, tad tie iesniedzami atbilstoši šīm formām un saturam. Gadījumos, ja 

piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa 

pievienotajās formās prasītā informācija. 

 

5. Prasības piedāvājuma noformēšanai 

5.1.  Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto 

dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais 

dokuments atrodams. 

5.2. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt 

numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar 

pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai. 

5.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Svešvalodā sagatavotiem 

piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

Sagatavojot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un to 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

5.4. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā necaurspīdīga aploksnē, uz kuras jānorāda: 

5.4.1.  pasūtītāja nosaukums un adrese;  

5.4.2. atzīme „Piedāvājums iepirkumam “ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 

„Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 

2,020 (1.52 km)” 

5.4.3.  atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4” 

5.4.4. atzīme „Neatvērt līdz 2017.gada 14. augustam plkst. 14:00”; 

5.4.5. pretendenta nosaukums un adrese. 



 
 

5.5. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām 

piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 5.4. punktā prasītajai 

informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”.  

5.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

6. Pretendentu atlases dokumenti un prasības pretendentiem 

6.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai : 

6.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Darbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

6.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents 

Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Darbus ir reģistrēts Būvkomersantu 

reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie 

akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu; 

6.1.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, proti 2014, 2015, 2016.un 2017. gados, ir darba 

pieredze ar iepirkuma priekšmetu saistītā jomā. 

6.1.4. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts 

ceļu būvdarbu vadīšanā. 

6.2. Pretendents, kas sniedzis nepatiesu informāciju vai nav to sniedzis vispār, vai arī sniegtā 

informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, 

tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. 

 

7. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

7.1. Pretendenta Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai: 4. pielikums un nolikuma 5.pielikumā norādītajai formai. Pretendenta tehniskajam 

piedāvājumam jāatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

7.2. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas 

parakstītam, uz Pretendenta veidlapas. 

7.3. Pretendents norāda piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN. 

Pretendents Finanšu piedāvājumā iekļauj visas ar būvniecību atbilstoši tehniskajam 

piedāvājumam saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, valsts sociālās obligātās apdrošināšanas 

iemaksas u.c. 

7.4. Cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu 

svārstībām un citus iespējamos riskus. 

8. Piedāvājuma spēkā esamība 

8.1. Pretendenta iesniegtais Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) 

dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

8.2. Ārkārtējos gadījumos iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā 

esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes 

noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu 

piedāvājumu. 

 



 
 

9. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

9.1. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un savus pienākumu pildīšanas laikā, ir 

tiesības pieaicināt ekspertus. 

9.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija 

rakstiski izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs 

konstatē, ka atbilstoši Nolikuma prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka 

samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja 

pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav 

pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā 

informācija. 

9.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā 

un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā 

ietvertā informācija pēc būtības). 

9.4. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un /vai iegūt nepieciešamo informāciju 

kompetentā institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkumu komisija ir 

ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

9.5. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt 

iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

9.6. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to 

atbilstību Nolikuma prasībām. 

9.7. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt 

informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi 

piegādātāji. 

9.8. Uz iepirkumu komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, 

otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkumu komisija pieņem lēmumus Publisko iepirkumu likuma 

24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. 

 

10. Pretendenta tiesības un pienākumi 

10.1.  Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos 

nosacījumus. 

10.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt 

jautājumus Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt 

savlaicīgi. 

10.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt 

precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja Iepirkumu 

komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības. 

10.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un pretendents vēlas 

turpināt dalību iepirkumā. Pretendentam ir tiesības sekot līdzi sava piedāvājuma derīguma 

termiņam un pēc savas iniciatīvas savlaicīgi iesniegt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu, ja līdz Pasūtītāja noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņam netiek noslēgts 

iepirkuma līgums un pretendents vēlas uzturēt savu piedāvājumu spēkā. 

10.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, 

ka piedāvājums ir iesniegts. 

10.6. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 42. panta 

noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir 

tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 



 
 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā 

darbību; 

10.7. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, 

piegādātājs to norāda savā piedāvājumā; 

10.8. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt 

vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 

Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties 

uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un 

apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz 

iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”. 

 

11. Iepirkuma līguma noteikumi 

 

11.1. Paredzamais līguma izpildes laiks iepirkuma priekšmetam 4 nedēļas no līguma 

noslēgšanas dienas. 

11.2. Līguma izpildes vieta: Vaboles pagasts, Daugavpils novads. 

11.3. Iepirkuma līguma projekts (Nolikuma 8.pielikums) 

11.3.1. Pretendents līgumā norādīto cenu, samaksas kārtību un izpildes termiņu nav tiesīgs 

grozīt. 

11.3.2. Apmaksas kārtība: Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz 

Uzņēmēja norādīto bankas kontu šādā kārtība: 

Pirmā maksājuma daļa 50% apmērā no līguma paredzētas summas 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc faktiski izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas;  

Atlikusi maksājuma daļa 50% apmērā no līguma paredzētās summas 2018. gada pirmajā 

ceturksnī. 

11.4. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, 

paraksta iepirkuma līgumu, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi 

iepirkuma līguma noslēgšanai.  

11.5. Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, iepirkuma 

Nolikumu un iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.  

11.6. Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt 

lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais atbilstošais 

piedāvājums ar viszemāko cenu.  

 

 

12. Pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā 

12.3. Iepirkumu komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

12.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 

kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;  

12.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 



 
 

parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā; 

12.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkuma 

likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, 

un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem;  

12.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi 12.1.1., 12.1.2.un 12.1.3. punkta nosacījumi. 

 

12.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 12.1.1., 12.1.2, vai 

7.1.4. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:  

 

12.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 12.1.4. punktā 

minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

 

a) par 12.1.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

 

b) par 12.1.2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 12.1.4. punktā minētās personas 

piekrišanu; 

 

12.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 12.1.4. punktā 

minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas 

izziņu, kas apliecina, ka uz to 12.1.4. punktā minēto personu neattiecas 12.1.noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

12.5. Atkarībā no atbilstoši 12.2.1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem 

pasūtītājs: 

 

12.5.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 12.1.4.punktā 

minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;  

12.5.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto 

informāciju tam vai 12.1.4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams 

apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 



 
 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums 

nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

12.6. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 12.1.4. punktā minētajai personai nebija nodokļu 

parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

Latvijā pārsniedz 150 euro, 12.3.2. punktā minētajā termiņā iesniedz: 

 

12.6.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka 

attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu;  

12.6.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu;  

12.6.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts 

ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par 

nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts 

ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par 

nodokļu parādu neesību. 

 

12.7. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var 

apliecināt, ka uz to 12.1. noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem 

nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas 12.1. noteiktie gadījumi, minētos 

dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti 

neparedz, — ar paša pretendenta vai 12.1.4.punktā minētās personas apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

 

 

13. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 

 

13.1.Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā 

sēdē. 

13.2.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 3.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie 

neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

13.3.Iepirkuma komisija: 

13.3.1. Vispirms pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 5.nodaļā minētajām prasībām 

(prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie piedāvājumi, kas 

atbilst visām norādītajām prasībām. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām 

piedāvājuma noformējuma prasībām, komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz 

turpmāko piedāvājuma vērtēšanas procesu un lemj par tālāku piedāvājuma vērtēšanu vai 

izslēgšanu no tālākas vērtēšanas. 

13.3.2. Pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 6. nodaļā minētajām prasībām (pretendentu 

atlases dokumenti). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros sniegta visa 

prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecina pretendenta atbilstību 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nav norādīta visa prasītā 

informācija, vai arī ja sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām 

prasībām, tiek noraidīti un tālāk netiek vērtēti.  

13.3.3. Pārbauda, vai finanšu piedāvājums iesniegts par visu  iepirkuma priekšmeta apjomu. 



 
 

13.3.4. Pirms cenu salīdzināšanas pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas 

kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 

summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

Salīdzinot pretendentu piedāvātās līgumcenas, iepirkuma komisija ņem vērā  labojumus. 

13.4.Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam. 

Piedāvājumu salīdzināšanas un izvērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena. 

13.5.Par uzvarētāju iepirkumā iepirkuma komisija atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši 

nolikumā noteiktajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru noteikts uzvarētājs, tiks  

papildus norādīti visi noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu 

piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. 

 

14. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana 

14.1.Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par 

pieņemtajiem lēmumiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un lēmumi tiek publicēti 

pasūtītāja mājaslapā http://www.vabolespag.lv sadaļā ”Iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma 

paziņojuma ar norādi „Lēmums”.  

14.2.Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu līgumu (nolikuma 8.pielikums), pamatojoties uz 

pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.  

14.3.Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā, atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu, iepirkumu komisijai ir tiesības noteikt nākamo pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības t.i., pretendents, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā 

minētajām prasībām un ir ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu vai pārtraukt iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

 

15. Nolikuma pielikumi 

1. Pretendenta Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā – Pielikums Nr.1. 

2. Pretendenta apliecinājums – Pielikums Nr. 2. 

3. Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts – Pielikums 

Nr. 3 

4. Tehniskā specifikācija  – Pielikums Nr.4 

5. Tehniskais un finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.5 

6. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu 

apjoms – Pielikums Nr. 6 

7. Apakšuzņēmēja apņemšanās – Pielikums Nr. 7 

8. Iepirkuma līguma projekts – Pielikums Nr. 8 
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1.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

Uz Pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums  

Daugavpils novada pašvaldības  

Vaboles pagasta pārvaldei 

„Saieta nams”, Vabole,  

Vaboles pag., Daugavpils nov., LV-5477 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ  

publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā  

„Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”, iepirkuma procedūras 

identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un 

uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja 

Pretendents ir juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt 

adresi), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā 

pieteikuma iesniegšanu:  

           1. Apliecina savu dalību iepirkumā „Iepirkuma Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”, iepirkuma identifikācijas numurs Vaboles pag.pārv. 

2017/4. 

2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem  iepirkuma 

Nolikuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 

pilnīgu un kvalitatīvu tā izpildi. 

4. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  



 
 

Datums  

Zīmogs  

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 



 
 

 

2.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

Uz Pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums  

Daugavpils novada pašvaldības  
Vaboles pagasta pārvaldei 

„Saieta nams”, Vabole,  

Vaboles pag., Daugavpils nov., LV-5477 
 

 

APLIECINĀJUMS 

 

Iepirkumā  

Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”, 

 iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām, es, apakšā parakstījies, Pretendents (ierakstīt 

Pretendenta nosaukumu, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja 

Pretendents ir fiziska persona) apliecinu sekojošo: 

  

1. piedāvājuma spēkā esamību 90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas; 

2. piekrīt Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām; 

3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā un tā 

pielikumos norādītās prasības;  

4. nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;  

5. nekādā veidā nav ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma 

procedūrā; 

6. visas piedāvājumā un tā pielikumos sniegtās ziņas ir patiesas piedāvājuma 

apstiprināšanas gadījumā veiksim darbus saskaņā ar noteiktajām prasībām; 

7. ka Daugavpils novada Vaboles pagasta autoceļa Nr. 94-11 “ Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” Pk 0.500  – 2,020 uzturēšanas darbi tiks veikta stingri pēc sekojošiem 

pamatprincipiem un tehniskajām prasībām, atbilstoši „Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu un ielu uzturēšanas darbu tehniskajās specifikācijās” turpmāk tekstā Ceļu 

specifikācija  iekļautām prasībām. 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  
* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 



 
 

3.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) 

saraksts  

 
Tehnikas vienības 

nosaukums, marka 

(modelis), valsts 

reģistrācijas Nr. 

Svarīgākie 

tehniskie 

dati  

Pieejamības 

apraksts 

Iznomātāja 

nosaukums, adrese, 

telefona Nr.* 

 

Nomas līguma 

noslēgšanas 

datums, Nr.* 

     

     

     

 

 

_____________________   ______________________ 

 _____________________ 
 (amats)      (paraksts)   

  (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 

2017.gada_____._______________________ 

 

 

 

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!  

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas iepirkuma piedāvājuma, 

kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei. Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas 

vienība ir īpašumā vai nomā.  

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas. 

 

 



 
 

4.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

Tehniskā specifikācija 
„Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

Mērķis: Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana, ceļa remonts. 

Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3). 

Darba apraksts: 

1. Pārbrauciens līdz darba vietai. 

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. 

3. Ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana. 

4. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu. 

5. Seguma planēšana (profilēšana). 

6. Iestrādāta materiāla veltņošana un laistīšana.  

7. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana. 

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē. 

9. Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana, celma laušana.  

10. Caurteku uzstādīšana, caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju. 

11. Grāvju rakšana, grunti aizvedot.   

Materiāli: 

1. Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir 

augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus 

vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.  

2. Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.  

3. Sēguma atjaunošanai paredzēts lietot minerāl materiālu maisījumu 0/32s  

4. Caurtekas PVC D 400 mm.  

  Darba izpilde: 

1. Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai 

grants segās ar pievestu dabīgu grants materiālu; 

2. Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu 

grants materiālu.  

3. Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē. 

4. Darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu jāapzīmē ar atbilstošām ceļazīmēm. 



 
 

5. Darbi izpildāmi atbilstoši tehnoloģijām un Pasūtītāja norādījumiem. Strīdus gadījumā 

Pasūtītājs vadās pēc Ceļu specifikācijām. Neatbilstības gadījumā jāveic labojumi. 

6. Koku zāģēšanu veic ievērojot 2012. gada 2. maija MK noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža” prasības. Par koku uzskatāmi koki ar diametru virs 12 cm. 

7. Koka diametrs jāmēra 1,3 m augstumā no zemes virsmas. 

8. Krūmi, pamežs, zari, izlauztie celmi un saknes jāsadedzina, jāsašķeldo vai jānovieto 

atbērtnē, bet izmantojamā koksne jāaizved uz paredzēto krautni. Pelni vai šķelda jāizkliedē 

vai jāaizvāc. 

9. Celmu augstums no piegulošās zemes virsmas nedrīkst būt lielāks kā 1/3 no celma 

diametra (ja tos nav paredzēts novākt), bet ne augstāks par 20 cm. Ja nav paredzēts grunti 

tālāk izstrādāt, izlauzto celmu vietas jāaizber. 

10. Pirms atsevišķa koka zāģēšanas jānovāc krūmi un koka apakšējie zari. 

11. Koka nozāģēšanu alejā vai sarežģītos apstākļos veic pa daļām sākot no augšas, 

izmantojot pacēlāju. Ja krītošā koka daļas var apdraudēt tuvumā esošas ēkas vai virszemes 

inženierkomunikācijas, tad katru zāģējamo koka daļu noceļ atsevišķi ar autoceltni. 

12. Veicot grāvju rakšanu – jāveido trīsstūrveida sāngrāvja profils. Pēc darbu izpildes 

jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz 

atbērtni. 

13. Caurteku uzstādīšanu jāveic atbilstoši Ceļu specifikācijas.  

Prasības izpildītam darbam: 

1. Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.  Uz ceļa klātnes 

nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt 

vaļņi. 

2. Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.  

3. Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, 

dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena. 

4. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, 

tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.   

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

1. Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā. 

2. Kokam jābūt nozāģētam ne augstāk par 20 cm virs zemes vai augstumā, kas nepārsniedz 

1/3 no celma diametra. Kokam  jābūt aizvestam, koksnes atkritumiem un zariem aizvestiem, 

sadedzinātiem vai sašķeldotiem. Šķeldai vai pelniem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa 

nodalījuma joslā.  

3. Krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm. Krūmiem vai krūmu atvasēm jābūt 

aizvāktiem vai vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā. Tie nedrīkst atrasties uz ceļa 

klātnes un ūdens novades sistēmās. 

4. Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli  konstatēta neatbilstības iespējamība. 

Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi. 

5. Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām. Izrakto grāvju kvalitātei 

jāatbilst Ceļu specifikācijām.  

6. Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Galasienām 

jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai 

daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darba laikā skartai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā 

slīpumā. 

7. Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un novadei no caurtekas. Izpildīto caurtekas 

uzstādīšanas(atbilstoši paredzētajam) darbu kvalitātei jāatbilst izvirzītajām prasībām. 

 

Darba drošība 

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļu uzturēšanas darbos, kā arī par 

darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. 

Satiksmes drošība 



 
 

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu 

izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra 

LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām, 

izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta otro daļu. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir 

atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, 

materiālu ražotāja vai šo specifikāciju prasības. 

Darbu izpildes termiņš: 

4 (četras) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. 

Būvdarbu vadītājs 

Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs. 

Darbu nosaukumi un apjomi: 

  Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 Ceļa garums  - 1520  m, platums - 5,5 m. 

 

Darbu daudzumu saraksts 

“ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1,520 km)” 

Ceļa nosaukums 94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” 

Km no  0,500 

Km līdz  2,020 

Garums, m  1520 

Darbu skaits  16 

Nr. 

p.k. 
Darba apraksts Mēra vien. Daudzums 

1 Ceļa trases nospraušana km 1,52 

Pik 5+00 - Pik 13+00 

2 
Nomaļu uzauguma noņemšana, iekraušana 

autotransportā un izvešana 
m3 400 

3 
Ceļa sāngrāvju tīrīšana, grunti aizvedot Pik 7+00 - 

Pik 8+00 
m3 80 

4 Ceļa klātnes profilēšana m2 5200 

5 Ceļa seguma atjaunošana ar smilti h vid-20cm m3 1005 

6 
Ceļa seguma atjaunošana ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/32s h - 16cm 
m3 735 

Pik 13+00 - Pik 17+50 

7 Ceļa klātnes profilēšana m2 2700 

8 
Ceļa seguma atjaunošana ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/32s h - 16cm 
m3 413 

Pik 17+50 - Pik 20+20 



 
 

9 
Nomaļu uzauguma noņemšana, iekraušana 

autotransportā un izvešana 
m3 162 

10 Ceļa sāngrāvju tīrīšana, grunti aizvedot m3 338 

11 Ceļa klātnes profilēšana m2 1755 

12 Ceļa seguma atjaunošana ar smilti h vid-20cm m3 339 

13 
Ceļa seguma atjaunošana ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/32s h - 16cm 
m3 248 

14 Plastmasas caurteku d-0,4m būve m 9 

15 Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju gab 2 

16 Ceļa klātnes profilēšana m2 8360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

Uz Pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums  

Daugavpils novada pašvaldības  

Vaboles pagasta pārvaldei 

„Saieta nams”, Vabole,  

Vaboles pag., Daugavpils nov., LV-5477 

 

Tehniskais un finanšu piedāvājums 
Iepirkumā  

„Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

Pretendents _______________ (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) (turpmāk – 

Pretendents), tā ______________________ (vārds, uzvārds, amats) personā ir iepazinies ar 

Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, paredzējis un ievērtējis visus ar iepirkuma 

priekšmetu saistītos izdevumus un izmaksas, un pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz 

savu tehnisko un finanšu piedāvājumu 

 

Tehniskās specifikācijas prasība Tehniskais 

piedāvājums 

1. Darbu izpilde 

Uzturēšanas darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu 

jāapzīmē ar atbilstošām ceļazīmēm, darba izpilde tiks veikta 

atbilstoši, tehniskai specifikācijai,  normatīvajiem aktiem un Ceļu 

specifikācijas  (ietverot Autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas) 

    

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

2. Darba drošība 

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļa 

atjaunošans darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

3. Satiksmes drošība 

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas 

aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama 

un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK 

noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz 

ceļiem ” prasībām, izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 



 
 

otro daļu. 

 

4. Pielietotie materiāli 

Standarts materiāliem, saskaņā ar tehniskajā specifikācija minētiem 

materiāliem.  

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

5. Apkārtējās vides aizsardzība 

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc 

iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, 

transportēšanas, uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam 

neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju 

prasības. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

6. Darbu izpildes termiņš: 

45 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

7. Būvdarbu vadītājs 

Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu 

būvdarbu vadītājs. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

Norādīt būvdarbu 

vadītāja: 

- vārdu, uzvārdu; 

- būvprakses 

sertifikāta Nr. 

datumu. 

Sertifikāta kopiju 

pievienot pretendenta 

piedāvājumā. 

  

8. Garantijas laiks 

Uzņēmējam jāpiedāvā veiktajiem uzturēšanas darbiem vismaz 2 gadu 

garantija. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

 

 
Nolikumam „„Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4” 

 

 

 

“ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1,520 km)” 

Ceļa nosaukums 94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” 

Km no  0,500 

Km līdz  2,020 



 
 

Garums, m  1520 

Darbu skaits  16 

Nr. 

p.k. 
Darba apraksts Mērvienība Daudzums 

Vienības 

cena 

EUR 

Kopējā 

izmaksa 

EUR 

1 Ceļa trases nospraušana km 1,52   

Pik 5+00 - Pik 13+00   

2 

Nomaļu uzauguma 

noņemšana, iekraušana 

autotransportā un izvešana 

m3 400 

  

3 

Ceļa sāngrāvju tīrīšana, 

grunti aizvedot Pik 7+00 - 

Pik 8+00 

m3 80 

  

4 Ceļa klātnes profilēšana m2 5200   

5 
Ceļa seguma atjaunošana 

ar smilti h vid-20cm 
m3 1005 

  

6 

Ceļa seguma atjaunošana 

ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/32s  h - 

16cm 

m3 735 

  

Pik 13+00 - Pik 17+50   

7 Ceļa klātnes profilēšana m2 2700   

8 

Ceļa seguma atjaunošana 

ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/32s h - 

16cm 

m3 413 

  

Pik 17+50 - Pik 20+20   

9 

Nomaļu uzauguma 

noņemšana, iekraušana 

autotransportā un izvešana 

m3 162 

  

10 
Ceļa sāngrāvju tīrīšana, 

grunti aizvedot 
m3 338 

  

11 Ceļa klātnes profilēšana m2 1755   

12 
Ceļa seguma atjaunošana 

ar smilti h vid-20cm 
m3 339 

  

13 

Ceļa seguma atjaunošana 

ar nesaistītu 

minerālmateriālu 0/32s h - 

16cm 

m3 248 

  

14 
Plastmasas caurteku d-

0,4m būve 
m 9 

  

15 
Caurteku galu 

nostiprinājumu ierīkošana 
gab 2 

  

16 Ceļa klātnes profilēšana m2 8360   

   Kopā  

   PVN 21%  



 
 

     

   Kopā ar PVN  
 

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN)). 

Darbu nosaukumi un daudzumi ir norādīti: 

- iepirkuma nolikuma  pielikumā Nr.4 

 

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā, ir iekļautas visas atbilstoši tehniskajam un 

finanšu piedāvājumam saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, valsts sociālās obligātās 

apdrošināšanas iemaksas u.c. 

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

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

PRETENDENTA NOSAUKUMS 

 

 

VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS  

PARAKSTS  

 



 
 

6.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

Informācija 

par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem 

un tiem nododamo darbu apjoms 

 

Nosaukums 
Adrese, telefons, 

kontaktpersona 

Veicamo 

darbu 

apjoms no 

kopējā 

apjoma (%) 

un Eur bez 

PVN 

Apakšuzņēmēja veicamo 

darbu apraksts 

    

    

    

    
 
 
 
________________________________________________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts (ar atšifrējumu)  

 
2017.gada ____.______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                

 

 



 
 

7.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 
 

Apakšuzņēmēja apņemšanās 

   

Ar šo mēs ______________________________________________              

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

 apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma „Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa 

Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  

– 2,020 (1.52 km)”  

Iepirkuma identifikācijas numurs Vaboles pag.pārv. 2017/4 izpildes <Pretendenta nosaukums> 

piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, 

veicot__________________________________ 

_________________________________________________________________ (minēt 

konkrētos apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (% un summa, Eur bez PVN).  

 

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un Nolikuma noteikumiem, kas 

attiecas uz apakšuzņēmējiem. 

 

 

 

Vārds, Uzvārds 
 

 

Paraksts 
 

 

Datums 
 

 

 

 



 
 

8.pielikums 

Nolikumam „Daugavpils novada Vaboles 

pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - 

Ceglinieki” grants seguma mehanizēta 

atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)”  

id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/4 

 

I E P I R K U M A  L Ī G U M S  (projekts) 

“ Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)” 

 

Vabolē       2017.gada__.___________ 

 

Vaboles pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000030945, juridiskā adrese „Saieta nams” 
Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru pārstāv 

pārvaldes vadītāja Aina Pabērza, kura rīkojas saskaņā ar pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, 

no vienas puses, un  

_______________(nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs), kas ar Vaboles 

pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas lēmumu rīkotajā pašvaldības iepirkumā Nolikumam  

“Daugavpils novada Vaboles pagasta ceļa Nr.94-11 „Kucini – Dublinieki - Ceglinieki” grants 

seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.500  – 2,020 (1.52 km)” Iepirkuma identifikācijas 

numurs Vaboles pag.pārv. 2017/4,  tika atzīta par uzvarētāju iepirkumā, _______________ 

(pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības 

tiesību pamats), turpmāk tekstā Uzņēmējs no otras puses, abas kopā PUSES noslēdza šo Līgumu 

, par sekojošo 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt ceļa klātnes atjaunošanu (turpmāk –

DARBUS) atbilstoši Tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kas ir šā līguma neatņemama 

sastāvdaļa (1.pielikums), par tajā norādītajām cenām un šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem 

Pasūtītāja objektos (ierakstīt objekta nosaukumus). 

 

1.2. Ar terminu „Darbi” šā līguma tekstā un visā līguma izpildes laikā Puses saprot:  

1.2.1.Mēru noņemšanu, resursu transportēšanu uz šajā līgumā norādīto objektu; 

1.2.2.Gružu savākšanu un aizvešanu; 

1.2.3.Darba izpilde saskaņā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu; 

1.2.4. Izpilddokumentācijas saskaņošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

1.3. Darbu izpildes vieta ir Vaboles  pagasta ceļš, kurā ieplānoti Darbi. 

1.4. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darba 

apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un 

tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas 

pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma 

1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Uzņēmēja 

ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt. 

1.5. Uzņēmējs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti 

Līgumā noteiktā Darba veikšanai. 

 

 

2. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS TERMIŅI 

2.1.  Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, līdz brīdim, kad Puses ir 



 
 

izpildījušas ar šo līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.  

2.2.  Uzņēmējs uzsāk darbus ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un izpilda 

pienācīgā kvalitātē līdz 2017.gada __________ (4 (četras) nedēļas no līguma noslēgšanas 

dienas). Darbi tiek uzskatīti izpildīti termiņā, ja Uzņēmējs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos 

Darbus Objektā un Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis objektā 

veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.  

2.3. Uzņēmējs dod 2 (divu) gadu garantiju izpildītajiem Darbiem un apņemas par saviem līdzekļiem 

novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai 

nepilnības radušās Uzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no pieņemšanas- nodošanas akta 

parakstīšanas brīža 

2.4. Uzņēmējs nodrošina līguma izpildei sertificētu atbildīgo ceļu  BŪVDARBU VADĪTĀJU-  (             

), personas kods (           ), būvprakses sertifikāta Nr. (         ). Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs veic 

Latvijas būvniecības likumdošanā un būvnormatīvos noteiktās funkcijas. 

 

3. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1. Uzņēmējs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus. 

3.2. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un 

darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Darba veikšanas laikā. 

3.3. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to 

izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Uzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu 

materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES , izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un 

gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to 

vienojušās rakstveidā. 

3.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējām ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu 

sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.  

3.6. Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu 

procesā. 

3.7. Uzņēmējām jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu 

draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

3.8. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās 

darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz 

atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai. 

3.9. Uzņēmējs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām atbildīgo personu – darbu vadītāju. 

Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

3.10.  Uzņēmējs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus. 

3.11. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad 

Uzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas 

norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Uzņēmējam jāveic pašam vai 

uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam.  

3.12. Uzņēmējs nav tiesīgs līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās 

veicamo Darbu cenas. 

 

 

4.LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. .Kopējā LĪGUMA summa ir: 

4.1.1. bez PVN ir EUR ____ (_____________ euro un _____ centi); 

4.1.2. PVN 21% ir EUR ______ (___________ euro un __ centi);  

4.1.3. LĪGUMA summa kopā sastāda EUR __________ (________ euro  un __ centi). 

4.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Uzņēmēja norādīto bankas 



 
 

kontu šādā kārtība: 

4.2.1. Pirmā maksājuma daļa 50% apmērā no līguma paredzētas summas 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc faktiski izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas;  

4.2.2. Atlikusi maksājuma daļa 50% apmērā no līguma paredzētās summas 2018. Gad  a pirmajā 

ceturksnī. 

4.3. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar 

Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša vai galējo Darbu nodošanas 

– pieņemšanas aktu. 

4.4. Visus maksājumus, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un 

iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinos euro. 

4.5. Uzņēmējs par mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Vaboles pagasta pārvaldē darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja atbildīgā 

persona. Uzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu. Rēķinā bez obligātajiem rekvizītiem norādāms Līguma 

nosaukums un numurs. 

4.6. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma 

noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja 

īpašums. 

4.7.  Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgt 

atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Uzņēmēju un veicot norēķinus 

par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Izpildītāja darbiem. 

4.8.  Līguma cenas izmaiņas: 

4.8.1. Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā nav paredzēta. 

4.8.2. Ja Līguma izpildes laikā Uzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu 

daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Uzņēmējs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vēršas ar 

rakstisku iesniegumu pie Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, 

kad Uzņēmējs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildu darbus pirms vai bez 

Pasūtītājas akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti. 

4.8.3. Visas papildus Darba izmaksas, kas radušās Uzņēmējs aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi 

veiktu darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Uzņēmējs. 

4.9. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem šādos 

gadījumos: 

4.9.1. Ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem 

darbiem, kas konstatēta, Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemot darbus, ja Uzņēmējs nevar iesniegt 

attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus; 

4.9.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja 

norādīto trūkumu novēršanas rezultātā; 

4.9.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir pamatoti, aprēķinājis Uzņēmējam līgumsodus; 

4.9.4. Ja Uzņēmējs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu t.sk. Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā. Šādā gadījumā Pasūtītājs 

ir tiesīgs nodarīto zaudējumu apmērā samazināt Uzņēmējs veicamo maksājumu; 

4.9.5. Par veicamo maksājumu samazināšanu un tā iemesliem Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam 

rakstveida paziņojumu, norādot maksājumu samazināšanas pamatojumu. 

  

5. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar līgumam pievienoto Tehnisko un finanšu 

piedāvājumu. Uzņēmējs nodrošina, ka materiāli atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvantitātes un 

kvalitātes prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.2.  Uzņēmējs apņemas atbildēt par darba un materiālu kvalitāti. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums organizēt gružu izvešanu no darbu veikšanas un Uzņēmējs ir 

pilnībā atbildīgs par Pasūtītāja noteikumu prasību izpildi šajā jomā. 



 
 

5.4.  Uzņēmējs apņemas kompensēt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajai personai, kas 

radušies Uzņēmēja personāla vai līguma izpildē iesaistīto personu darbības vai bezdarbības 

rezultātā, nekvalitatīvi veicot Darbus vai Darbiem izmantojot nekvalitatīvus materiālus. 

Pasūtītājam vai trešajai personai radīto zaudējumu pamatojums ir Pušu parakstīts akts. Aktu 

paraksta līgumā norādītās Pušu atbildīgās personas. Gadījumā, ja Uzņēmējs neparaksta aktu, 

Pasūtītājs pieaicina ekspertu. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad 

ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, 

nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. 

5.5.  Uzturēt tīrību visā Uzņēmēja darbības zonā un nodrošināt gružu savākšanu un aizvešanu.  

5.6. Ievērot Pasūtītāja noteiktās atbildīgās personas norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar 

līgumu, Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem. 

5.7. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, 

ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību 

ievērošanu saistībā ar līguma izpildi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto 

noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām, veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.  

5.8.  Ar pienācīgu rūpību izpildīt visus līgumā paredzētos Darbus saskaņā ar tiesību aktiem, 

kā arī saskaņā ar līguma noteikumiem novērst visus trūkumus, kuri radušies Darbu izpildē 

Izpildītāja vainas dēļ. 

5.9. Visus paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus iesniegt Pasūtītājam 5 

(piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. 

5.10. Visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, 

t.sk., Apakšuzņēmēju, nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret 

nelaimes gadījumiem. 

5.11. Uzņēmēja pārziņā ir nodrošināt tam piederošo izmantojamo iekārtu, instrumentu un 

uzturēšanas darbu aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un 

iepriekš minētās iekārtas darbu izpildes gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav 

pienākums atlīdzināt Uzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi 

no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa 

 

6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1.Nodrošināt pieeju šā līguma 1.1.punktā minētajam objektam Darbu veikšanai. 

6.2.  Pieņemt no Uzņēmēja, saskaņā ar līgumu, kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski 

paveiktā apjoma un samaksāt par tiem līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.3.  Pasūtītājs pārbauda izpildītos Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to pabeigšanas un 

apstiprina pieņemšanas-nodošanas aktus, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. 

6.4.  Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt saņemtos paziņojumus, 

pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Uzņēmējs pēc atkārtota rakstiska 

brīdinājuma nav ievērojis līgumā atrunātos termiņus vai citus līguma noteikumus. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot 

papildus atsevišķas darbu pozīcijas, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot 
Būvuzņēmēja piedāvātos vienību izcenojumus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies 

nepieciešamība veikt izmaiņas, kuru izpilde ir nepieciešama Būvdarbu pabeigšanai.  

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA 

IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA 

7.1. Darbu veikšanai Uzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus. Uzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba 

atbilstību šī Līguma prasībām. 

7.2. Pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta 

pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un 

apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, 



 
 

informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā 

noteiktos gadījumus. 

7.3. Pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst 

nomainīt: 

7.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis 

informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību 

Iepirkuma norises noteikumu izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir 

vērtējusi. 

7.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 7.3.1. un 7.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja 

nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

7.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem. 

7.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu 

Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

7.4.3. Lūgumu nomainīt Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu 

apakšuzņēmēju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja 

nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punktā 

noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, 

kā arī pa pastu uz Uzņēmēja norādīto adresi.  

 

8. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Līguma 1.1.punktā nosaukti Darbi ir pabeigti datumā, kad Pasūtītājs un Uzņēmējs ir 

parakstījuši Darbu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu. 

8.2. Par darbu pabeigšanu objektā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 7 (septiņu) darba 

dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas veic iesniegtā 

aprēķina un darbu apjomu pārbaudi, izskata darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Uzņēmējam 

parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu. Saņemot motivētu atteikumu, 

Uzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē darbu 

nodošana iepriekš minētajā kārtībā. 

8.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā 

atbildību par darbu un materiālu kvalitāti. 

9.GARANTIJAS 

9.1. Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām 

personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Uzņēmējs tajos vainojams. 

9.2. Garantijas termiņus skatīt šī līguma 2.punktā. 

 

10. NEPĀRVARAMĀ VARA 

10.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas 

varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem 

pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, 

enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, 

elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi 



 
 

apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto 

apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem. 

10.2.  Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 10.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 

(desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu 

rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības 

atsaukties uz nepārvaramu varu. 

 

11. KAVĒJUMA MAKSA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 

11.1. Gadījumā, ja Uzņēmējs neiekļaujas līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā, 

Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Uzņēmējam Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

apmaksāt nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto 

dienu. 

11.2. Nokavējuma procentu rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo Uzņēmēju no līgumā 

atrunāto saistību izpildes. 

11.3. Šī līgumā 11.1.punktā noteiktais nokavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, 

ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī līgumā 10.punktā. 

11.4. Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai 

bezdarbību ir nodarījis šī līguma ietvaros. 

  

12. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

12.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, Puses risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

12.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti 

Latvijas Republikas tiesā. 

12.3. Parakstot šo līgumu, Puses apliecina, ka pildīs šā līguma noteikumus no līguma 

parakstīšanas brīža, un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. 

No šī līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas. 

12.4. Puses ar savu parakstu apliecina, ka Pusei un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un 

tiesības parakstīt šo Līgumu, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī Līguma 

noteikumus un nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, 

kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī līguma eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā 

līgumā noteiktās saistības. 

 

13. LĪGUMA SPĒKĀ ESĪBA 

13.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu 

līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

13.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.  

 

14. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

14.1. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo līgumu, var tikt nosūtīti pa pastu, faksu vai e-

pastu uz Puses adresi, kas norādīta līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai 

Pusei šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

14.2. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā, kur 

nosūtīšanu apliecina e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks 

uzskatīti par saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par 

ierakstītās vēstules pieņemšanu. 

14.3. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas 

abas Puses. 

14.4. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

14.5. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji 



 
 

saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par 

ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā Līguma pielikums netiek gatavots. 

14.6. LĪGUMS sagatavots un parakstīts - (    ) eksemplāros uz - (    ) lapām. Viens LĪGUMA 

eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie UZŅĒMĒJA, abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

14.7. Līguma pielikumā: Tehniskais un finanšu piedāvājums 

  

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS       UZŅĒMĒJS 
Vaboles pagasta pārvalde 

Adrese: „Saieta nams”, Vabole,  
Vaboles pagasts,  

Daugavpils novads, LV-5477 

Reģ.Nr. 90000030945 
Bankas nosaukums: Valsts kase 

Konta Nr. LV72TREL9812142001000   

Kods TRELLV22 

tālruņa Nr. +371 654 75781 
faksa Nr. +371 65460880  

e-pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv 

 
 

vadītāja 

_______________________ A.Pabērza 
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