
 
 

APSTIPRINĀTS 
Iepirkumu komisijas  

2015.gada 4.marta sēdē 
protokols Nr.1. 

 
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā 

 „VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA JAUNPILS PILS TUALETĒS” 
 

NOLIKUMS 
 

1. Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2015/1 
 
2. Iepirkuma metode 

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai. 
 
3. Pasūtītājs un kontaktinformācija 

3.1. Jaunpils novada dome, reģ.Nr.90000051932, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads, LV-3145 

3.2. Kontaktpersona: Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis, tālr.26436651, e-pasts: 
peteris.baranovskis@Jaunpils.lv 

4. Iepirkuma priekšmets un tehniskā specifikācija 
4.1. Līguma priekšmets: Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs (būvdarbi) saskaņā ar 

šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām; 
4.2. Objekta atrašanās vieta: „Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads; 
4.3. būvdarbu minimālais garantijas termiņš – 3 gadi 

5. Līguma izpildes termiņš 
6.1. ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam. 
 
 

6. Pieeja iepirkuma dokumentiem 
6.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus 

nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma izsludināšanas brīdi Jaunpils novada 
domes mājaslapā internetā: www.Jaunpils.lv sadaļā Iepirkumi. 

6.2. Pretendentiem ir iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma 
izsludināšanas brīdi Jaunpils novada domē, „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00,piektdienās no 8:00 līdz 
14:00, iepriekš piesakoties pie Nolikumā norādītās kontaktpersonas. 
 

7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks 
7.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunpils novada dome, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils novads, 

Jaunpils novads, LV-3145. 
7.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 25. marts, plkst.14:30. 
7.3. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai izmantojot kurjerpastu iepriekš norādītajā adresē vai sūtīt pa 

pastu. 
7.4. Piedāvājumam jābūt iesniegtam līdz Nolikuma 7.2. punktā noteiktajam termiņam, pēc šī laika 

saņemtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
 

9. Piedāvājuma noformējums 
9.1. Iepirkuma piedāvājumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā drukātā veidā, 

oriģinālā, piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem. 
9.2. Piedāvājumu un sagatavotos dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai pretendenta pilnvarota 

persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara un kura tiek pievienota piedāvājumam. 
9.3. Piedāvājumam pievienotajām dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 
9.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam ar numurētām lapām. 
9.5. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: 
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Jaunpils novada dome 
„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Iepirkumam  
„Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2015/1 
Pretendenta nosaukums 

juridiskā adrese 
tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese 
neatvērt līdz 2015.gada 25.marta plkst.14:30 

 
10. Prasības pretendentam 

10.1. Par iepirkuma pretendentu var būt komersants: 
10.1.1. kurš ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts būvkomersants; 
10.1.2. uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.,2., punktā minētie 

izslēgšanas noteikumi; 
10.1.3. kura rīcībā ir visi nepieciešamie resursi kvalitatīvai un savlaicīgai pasūtījuma izpildei - tam ir 

pietiekošs darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas nodrošinājums un atbilstošas kvalifikācijas 
darbu veicēju skaits; 

10.1.4. kuram ir pieredze līdzvērtīgu būvdarbu veikšanā. Pretendentam ir atbilstoša pieredze, ja 
pēdējo trīs gadu laikā tas veicis būvdarbus: sabiedrisko būvju remontu, renovāciju, 
rekonstrukciju vai būvniecību; 

10.1.5. pretendenta apgrozījums pēdējo 3 gadu laikā nav mazāks par 90 000 EUR. Pretendents ir 
tiesīgs aprēķināt finanšu apgrozījumu vai uzrādīt izpildītos būvdarbus par laika periodu, kas 
aizsākas ne agrāk kā pēdējo 3 (trīs) gadu (finanšu gadi – finanšu apgrozījuma pierādīšanai; 
kalendārie gadi – veikto būvdarbu pierādīšanai) laikā un noslēdzas ar piedāvājumu iesniegšanai 
noteikto termiņu. 

10.2. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst kādai no Nolikuma 10.1. punktā norādītajām pretendentu 
atlases prasībām, netiek izskatīti un no dalības turpmākajā iepirkuma vērtēšanā tiek izslēgti. 
 

11. Pretendenta iesniedzamie dokumenti un informācija 
11.1. Pretendentam noteiktā terminā jāiesniedz piedāvājums, kura sastāvdaļas ir: 

11.1.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumam, kuru pretendents var iesniegt saskaņā ar šī 
Nolikuma 1.pielikumu. Pretendents pieteikumā apliecina, ka uz viņu neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi; 

11.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
11.1.3. atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem pretendentam vai būvdarbu sniegšanā 

iesaistītām atbildīgajām personām izdotas licences, sertifikāta vai cita dokumenta, ja tādu 
paredz spēkā esošie normatīvie akti iepirkuma rezultātā veicamo būvdarbu sniegšanai, kopijas, 
tajā skaitā: 

11.1.3.1. būvkomersanta reģistrācijas apliecība; 
11.1.3.2. atbildīgās personas būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā; 

11.1.4. pretendenta sagatavota informācija, saskaņā ar šī Nolikuma 3.pielikumā uzrādīto veidlapu, 
par veiktajiem būvdarbiem pēdējo 3 gadu laikā, kurus pretendents veicis, un kas apliecina 
pretendenta atbilstību Nolikuma 10.1.4.punkta prasībām; 

11.1.5. vismaz viena pozitīva atsauksme par pēdējos trīs gados veiktajiem būvdarbiem darbiem, 
kuru parakstījusi būvdarbu saņēmēja paraksttiesīga persona.  

11.1.6. informācija par pretendenta darba spēka un tehnisko nodrošinājumu, saskaņā ar šī 
Nolikuma 6.pielikumā uzrādīto veidlapu; 

11.1.7. apliecinājums par saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām 
(apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā ne mazāks par EUR 90 000); 

11.1.8. apliecinājumus par piekrišanu slēgt ar pretendentu līgumu par būvdarbu veikšanu, ja vien 
pretendents iegūs būvdarbu sniegšanas tiesības, no tiem apakšuzņēmējiem, kurus pretendents 
minējis informācijā par darba spēka nodrošinājumu (6.pielikums) un uz kuru spējām 
pretendents balstās, lai nodrošinātu būvdarbu izpildi; 

11.1.9. pretendenta finanšu piedāvājums, kuru pretendents sagatavo saskaņā ar šī Nolikuma 
4.pielikumā uzrādīto veidlapu. 

11.1.10. veicamo darbu un pielietojamo materiālu tāmes, kas sastādītas saskaņā ar MK not.1014. 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"  
saskaņā ar tiesību aktos noteikto būvizmaksu noteikšanas kārtību, atbilstoši tehniskajā 



JND2015/1 

3 
 

dokumentācijā uzrādītajiem darbu un materiālu apjomiem; darbu izmaksas norādāmas 
atbilstoši tehniskās specifikācijas pozīcijām, tehniskajā specifikācijā norādīto pozīciju 
izmaksas nedrīkst iekļaut citās pozīcijās.  

11.1.11. darbu veikšanas kalendārais grafiks nedēļās (darbu izpildes termiņš). 
11.1.12. Pasūtītāja apliecinājums par pretendenta dalību objekta apskatē dabā, ja pretendents 

piedalījies Pasūtītāja organizētajā objekta apskatē dabā 
11.2. Ja pretendents paredzējis veikt būvdarbus, piesaistot apakšuzņēmēju, tad visas šajā Nolikumā 

noteiktās prasības attiecināmas arī uz apakšuzņēmēju un pretendentam piedāvājumā iekļaujami 
visi dokumenti un informācija par apakšuzņēmēju, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību šī 
Nolikuma prasībām. 

11.3. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot šīs ziņas, 
noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents no tālākās līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts. 

11.4. Pretendents ir atbildīgs par to, lai ar personām, uz kuru darba spējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu savu spēju veikt būvdarbus, būvdarbu izpildes laikā tiktu noslēgti darba līgumi vai 
būvdarbu veikšanas apakšlīgumi. 

11.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
11.6. Pretendents piedāvājumu sastāda un līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā būvdarbus 

veic saskaņā ar šī Nolikuma un līguma projekta (5.pielikums) prasībām; 
11.7. Ja pasūtītājam nebūs pieejama nepieciešamā informācija publiskajās datu bāzēs, pasūtītājs no 

pretendenta, kuram saskaņā ar citām iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt pasūtītājam 10 darba dienu laikā pēc 
pieprasījuma: 

11.7.1. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam 
(neatkarīgi no tā vai tas reģistrēts Latvijā) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro; 

11.7.2. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts 
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 
tās bankrotu vai tas tiek likvidēts. 
 

12. Pretendentu atlase, piedāvājumu izskatīšana, izvēles kritērijs un līguma slēgšana 
12.1. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle notiek saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma un Nolikuma prasībām. 
12.2. Iepirkuma komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kas atbilst šī Nolikuma prasībām un ietver 

Nolikumā minētos dokumentus un informāciju. Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi netiek 
izskatīti un no dalības turpmākajā iepirkuma vērtēšanā tiek izslēgti. 

12.3. Komisija veic pretendentu atlasi, izvērtējot pretendentu atbilstību šī Nolikuma 11.1.1.-
11.1.12.punktu prasībām. 

12.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu atlases prasībām pasūtītājs izvēlēsies 
piedāvājumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

13.5.Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 
 

Kritērijs Maksimālais punktu 
skaits 

Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR) P1 
 
                              Zemākā piedāvātā cena  
P1= --------------------------------------------------------------------------------- x 65 
                              Pretendenta piedāvātā cena 
 

 
 

65 

Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks P2 
 
                Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš  
P2 = ----------------------------------------------------------- x15 
                Garākais piedāvātais garantijas termiņš 
 

 
 

15 

Piedāvātais darbu izpildes termiņš P3 
 
                       Īsākais piedāvātais darbu izpildes termiņš (nedēļas) 

 
 

10 
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P3= -------------------------------------------------------------------------------------- x10 
                         Pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš  
 
Apmaksas nosacījumi                                                       P4 
Avanss 30% ir nepieciešams    -0 punkti 
Avanss 30% nav nepieciešams       -10 punkti 

 
 

10 
Objekta apskate dabā 2015.gada 17.martā                  P5 5 

Kopā 105 
 

Kopējais punktu skaitu (S) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu: 
S=P1+P2+P3+P4+P5, kur: 
S – punktu kopsumma 
P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu. 

13.6. Tiesības slēgt līgumu iegūst pretendents, kurš ieguvis visvairāk punktus un kura piedāvājums atbilst 
Nolikuma visām prasībām. 
13.7. Motivētu lēmumu slēgt iepirkumu līgumu vai izbeigt iepirkumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu. 

 
13. Līguma izpildes vietas apskate 

Pasūtītājs nodrošina organizētu objekta apskati dabā 2015.gada 17.martā plkst.10:00 (tikšanās vieta 
„Pils”,Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā). Pieteikšanās objektu apskatei pie Jaunpils novada 
domes izpilddirektora Pētera Baranovska, tālr.26436651. Pretendenta neierašanās uz objekta apskati 
dabā noteiktajā laikā nav pamats piedāvājuma tālākai nevērtēšanai. 

 
Pielikumā: 

1. Pretendenta pieteikuma paraugforma; 
2. Tehniskā specifikācija. 
3. Paraugforma informācijai par iepriekšējo pieredzi; 
4. Finanšu piedāvājuma paraugforma; 
5. Līguma projekts; 
6. Paraugforma informācijai par darba spēku un tehnisko nodrošinājumu. 
 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       L.Gintere 
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1.pielikums 

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM 
Iepirkumam „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2015/1 
 

 

Pretendents _________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(pilns nosaukums) 

 

Vienotais reģistrācijas Nr. ______________________________ 
 
Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma „Vides 

pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”, iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/1 Nolikuma 
noteikumus, piekrītam piedalīties iepirkumāun garantējam iepirkuma Nolikuma, tai skaitā tehnisko 
specifikāciju prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav. 

Apliecinām, ka uz _________________________ (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.2.panta piektās  daļas 1., 2. punktā minētie izslēgšanas noteikumi. 

Apstiprinām, ka piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

 

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktpersona: ______________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds) 

telefons:_________________, mob. telefons _____________, fakss _____________, 

e-pasts: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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Pretendenta vadītāja paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 

 

2015.gada____.________________ 
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2.pielikums 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
Iepirkumam „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/1 
 
 
 

Nr. 
p.k. Darbu nosaukums Mērvienība daudzums 

Vispārējie celtniecības darbi . 
I.DEMONT ĀŽAS DARBI. 

1 
Nojaukt esošo flīžu un betona grīdu segumus ar 
pamatojumu m2 10.62 

2 
Rūpīgi nojaukt saglabājamo akmens flīžu grīdu segumu, 
nokraujot flīzes nokrautnēs m2 2.60 

3 
Nojaukt esošo zemgrīdas kanālu pārsegumu, sienas un 
pamatni m3 3.50 

4 Paplašināt durvju ailu ķieģeļu sienā m3 0.13 
5 Izkalt nišas ķieģeļu sienā vēdvadu iebūvei m3 0.35 

6 
Rūpīgi nojaukt esošo kaltā bruģa segumu pandusa 
izveidei,bruģi nokraujot nokrautnēs m2 1.50 

7 Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros tn 10.20 
8 Konteineru noma gab 1.00 

KOPĀ PAR I: 

II.SIENAS UN STARPSIENAS. 

9 
Aizmūrēt izlauzto nišu (1.8*0.9*1.0m)sienā ar 
laukakmeņiem m3 1.62 

10 Aizmūrēt daļēji esošo durvju ailu ķieģeļu sienā m3 0.26 

11 

Izbūvēt starpsienas S-1, b=100mm (nesošais AL karkass, 
skaņas izolācija no putupolistirola b=50mm, 1.kārta 
mitrumnoturīgā ģipškartona no abām pusēm ar šuvju 
apdari) m2 10.80 

12 

Iebūvēt gaiša toņa,atdalošās lamināta starpsienas tualetēs 
H=2.30m, 100mm no grīdas uz nerūsējošā tērauda 
statņiem m2 9.00 

13 

Iebūvēt gaiša toņa,atdalošās lamināta starpsienas pie 
urināla (0.4*1.0m), 100mm no grīdas uz nerūsējošā 
tērauda statņiem m2 0.40 

Ārsienas siltināšana 

14 

Siltināt ārsienu ar akmens vates plātnēm b=100mm uz 
līmjavas kārtas ar dībeļiem (λ=0.034W/mk, blīvums 
80kg/m3) m2 6.30 

15 
Izbūvēt karkasu un apšūt sienu ar ģipškartona loksnēm ar 
šuvju apdari m2 6.30 

Kāpņu siltināšana 
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16 Iebūvēt hidroizolāciju uz betona pakāpieniem m2 4.00 

17 

Siltināt betona pakāpienus ar akmens vates plātnēm 
b=200mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem (λ=0.034W/mk, 
blīvums 80kg/m3) m2 4.00 

18 Iebūvēt  tvaika izolāciju k=1.1 m2 4.40 

19 
Izbūvēt nesošo metāla karkasu un apšūt kāpnes ar 
mitrumizturīgā ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari m2 4.00 

KOPĀ PAR II: 

III.DURVIS. 

20 

Iebūvēt arkveida koka durvju blokus ar durvju 
piederumiem un slēdzeni (2100*1150mm) ,analogas 
esošajām durvīm- beicēti dēļi, kaltas naglas, rokturis un  
eņģes analogas vēsturiskam risinājumam gab 2 

21 Iebūvēt kalto durvju rokturi ar slēdzeni k-ts 2 

22 
Iebūvēt gaiša toņa lamināta durvju vērtnes ar fiksatoru un 
durvju piederumiem (1900*900mm)-4gab m2 6.84 

23 Durvju fiksatori k-ts 4 

24 
Iebūvēt arkveida stikla pakešu durvju bloku AL rāmī ar 
rokturi un durvju piederumiem (1740*1100mm)-1gb m2 1.92 

KOPĀ PAR III: 

IV.GR ĪDAS UN ZEMGRĪDAS KANĀLI. 

25 
Iebūvēt pa kārtām blietētas smilts pamatni telpām Nr.2 un 
zem kanāliem telpās Nr.4 un Nr.6, k=1.1 m3 25.77 

Zemgrīdas kanālu izbūve 

26 
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=50mm 
zemgrīdas kanālu pamatnei , k=1.2 m3 0.70 

27 
Izbūvēt kanālu grīdas pamatni no betona B7.5, b=100mm, 
k=1.2 m3 1.38 

28 Iebūvēt stiegru sietu Dn=6AI, solī 150*150mm tn 0.038 

29 
Uzmūrēt kanāla sienas no pilnajiem māla ķieģeļiem 
b=120mm m3 1.12 

30 
Montēt saliekamā dz/betona kanālu pārseguma plātnes PP-
11 P/2 uz cementa javas gab 20 

31 Montēt metāla pārsedzes no leņķdzelzs 75*50*8 tn 0.050 

32 
Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar 
sertificētu gruntskrāsu m2 2.00 

33 
Iebūvēt kanālu pārsegumu no monolītā betona B20 ar 
veidņu izbūvi un nojaukšanu, k=1.2  m3 0.08 

34 Iebūvēt stiegru sietu Dn=6AI, solī 150*150mm tn 0.003 
35 Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm m2 11.50 

36 

Izbūvēt antiseptizēta koka konstrukciju revīzijas lūkas 
300*300mm ar putupolistirola siltinājumu b=50mm, ar 
uzlīmētu grīdas iesegumu gab 2 

37 Betona B7.5 pievešana reiss 1 
Akmens flīžu grīdas segums. 
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38 
Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm , 
k=1.2 m3 2.84 

39 Iebūvēt smilts izlīdzinošo kārtu b=20mm m3 0.52 
40 Iebūvēt būvniecības plēvi m2 23.61 
41 Iebūvēt mitrumnoturīgā putupolistirola plātnes b=125mm m2 29.16 

42 
Izbūvēt izlīdzinošo kārtu no betona B20 ar polipropilēna 
skaidiņām b=80mm , K=1.2 m2 29.16 

43 Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm m2 29.16 
44 Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras sietu m2 29.16 

45 
Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas 
saistvielas ar šuvju aizpildītāju m2 26.56 

46 
Grīdas flīzēšana ar esošajām akmens masas flīzēm uz 
līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju m2 2.60 

47 Betona B20 pievešana reiss 1 
KOPĀ PAR IV: 

V.IEKŠĒJIE APDARES DARBI. 
48 Pārrīvēt griestus ar kaļķu javu m2 56.70 
49 Gruntēt un krāsot griestus ar kaļķu krāsu  m2 56.70 
50 Pārrīvēt sienas ar kaļķu javu m2 65.16 
51 Apmest sienas ar kaļķu javu m2 29.25 

52 
Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju 
aizpildītāju uz sagatavotas virsmas m2 49.66 

53 Gruntēt un krāsot sienas ar kaļķu krāsu  m2 65.00 

54 
Ventilācijas stāvvadu ugunsdrošā ģipškartona lokšņu 
apšuvums  m2 4.00 

55 
Špaktelēt,gruntēt un krāsot stāvvadu apšuvumus ar ūdens 
emulsijas krāsu  m2 4.00 

56 Pārklāt ar beici esošās vēsturiskās ārdurvis no iekšpuses m2 4.20 
KOPĀ V: 

VI.DAŽ ĀDI DARBI. 
Pandusa izbūve 

57 Iebūvēt blietētas, vidēji rupjas smilts pamatni b=0-120mm m3 0.10 
58 Atjaunot esošā kaltā bruģa segumu pandusam m2 1.45 

59 
Iebūvēt pieturēšanās margas invalīdu tualetēs personām ar 
kustību traucējumiem gb 2 

60 
Iebūvēt paceļamos roku balstus invalīdu tualetei personām 
ar kustību traucējumiem k-ts 1 

61 
Iebūvēt horizontālo stieni invalīdu tualetes durvīm 
personām ar kustību traucējumiem gb 1 

62 
Iebūvēt saliekamo bērnu pārtinamo galdu, pielokamu pie 
sienas k-ts 1 

KOPĀ VI: 

KOPĀ PAR I-VI : EUR 
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Iekšējie tīkli. Aukst ā ūdensapgāde. 
1 Montēt noslēgventili Dn15mm gab. 9 
2 Montēt noslēgventili Dn25mm gab. 1 
3 Montēt noslēgventili Dn32mm gab. 2 

4 

Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules 
Dn20*2.25mm komplektā ar veidgabaliem,stiprinājumiem 
un balstiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi m 26.00 

5 Tas pats,Dn32*3mm m 6.00 
6 Tas pats,Dn40*4mm m 13.00 
7 Veidgabali 60% no cauruļvadu summas obj 1.00 

8 

Izolēt Dn20*2.25mm daudzslāņu plastmasas un metāla 
kompozītcaurules ar PVACE akmens vates cauruļvadu 
siltumizolācijas čaulām ar alumīnija folijas pārklājumu, 
b=40mm m 26.00 

9 Tas pats,Dn32*3mm m 6.00 
10 Tas pats,Dn40*4mm m 13.00 
11 Izolēt caurules DN20 ar siltumizolāciju "zeķe" m 6.00 
12 Izkalt rievas sienās DN20 m 6.00 

13 
Pievienoties pie esošajam ūdensvadam ar savienojuma 
uzmavu DN32 k-ts 2 

14 
Pievienoties pie esošajam ūdensvadam ar savienojuma 
uzmavu DN25 k-ts 1 

15 Izkalt caurumus starpsienās gab. 1 
16 Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m gab. 1 
17 Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves m3 0.01 
18 Montēt ugunsdrošo manžeti D25mm gab. 1 
19 Demontēt esošo ūdensvadu obj. 1 

KOPĀ : EUR 

    Iekšējie tīkli. Karst ā ūdensapgāde. 
1 Montēt noslēgventili Dn15mm gab. 3 
2 Montēt noslēgventili Dn25mm gab. 1 
3 Montēt noslēgventili Dn32mm gab. 2 

4 

Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules 
Dn20*2.25mm komplektā ar veidgabaliem,stiprinājumiem 
un balstiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi m 8.00 

5 Tas pats,Dn32*3mm m 6.00 
6 Tas pats,Dn40*4mm m 13.00 
7 Veidgabali 60% no cauruļvadu summas obj 1.00 

8 

Izolēt Dn20*2.25mm daudzslāņu plastmasas un metāla 
kompozītcaurules ar PVACE akmens vates cauruļvadu 
siltumizolācijas čaulām ar alumīnija folijas pārklājumu, 
b=50mm m 8.00 

9 Tas pats,Dn32*3mm m 6.00 
10 Tas pats,Dn40*4mm m 13.00 
11 Izolēt caurules DN20 ar siltumizolāciju "zeķe" m 3.00 
12 Izkalt rievas sienās DN20 m 3.00 
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13 
Pievienoties pie esošajam ūdensvadam ar savienojuma 
uzmavu DN32 k-ts 2 

14 
Pievienoties pie esošajam ūdensvadam ar savienojuma 
uzmavu DN25 k-ts 1 

15 Izkalt caurumus starpsienās gab. 1 
16 Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m gab. 1 
17 Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves m3 0.01 
18 Montēt ugunsdrošo manžeti D25mm gab. 1 
19 Demontēt esošo ūdensvadu obj. 1 

KOPĀ: EUR 

    Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizācija. 

1 
Montēt keramikas klozetpodu ar taisno izlaidi, komplektā 
ar skalojamo kasti k-ts 4 

2 Montēt keramikas urinālu kopā ar atlietu sifonu k-ts 2 

3 
Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar maisītāju, 
izlaidi, pārteci un sifonu, 500*360mm k-ts 2 

4 
Montēt keramikas klozetpodu ar taisno izlaidi, komplektā 
ar skalojamo kasti,cilvēkiem ar kustību traucējumiem k-ts 1 

5 

Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar maisītāju 
ar apakšējo padevi, izlaidi, pārteci un sifonu, cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem k-ts 1 

6 

Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules D50 ar 
veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un 
pārbaudi m 26.00 

7 

Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules D110 ar 
veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un 
pārbaudi m 36.00 

8 
Iebūvēt izlaidi no PVC kanalizācijas caurulem D110 sausā 
gruntī m 4.00 

9 Izrakt tranšejas ar roku darba spēku izlaides izbūvei m3 4.00 
10 Tas pats, aizbērt ar roku darba spēku m3 4.00 
11 PVC iekšējo kanalizācijas cauruļu D50mm veidgabali  k-ts 1 
12 PVC iekšējo kanalizācijas cauruļu D110mm veidgabali  k-ts 1 
13 Remontuzmava D110  k-ts 2 

14 
Iebūvēt ACO FINOR lūku ar čuguna vāku, slodzes klase 
L15, D110mm k-ts 1 

15 
Iebūvēt ACO revīzijas lūku no nerūsējošā tērauda ar 
izvadu DN100mm k-ts 3 

16 Montēt ugunsdrošo manžeti D110mm gab. 1 
17 Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m gab. 1 
18 Izkalt caurumus starpsienās gab. 1 
19 Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves m3 0.01 

20 
Izbūvēt karkasu un apšūt stāvvadus ar mitrumnoturīgā 
ģipškartona loksnēm ar cauruļvadu ekspluatācijas lūku m2 3.00 

21 
Špaktelēt,gruntēt un krāsot stāvvadu apšuvumu ar ūdens 
emulsijas krāsu  m2 3.00 
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KOPĀ : EUR 

    Apkure. 

1 

Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22-500-
1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju 
un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas k-ts 1 

2 

Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C33-900-
1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju 
un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas k-ts 1 

3 

Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C33-900-
1400 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju 
un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas k-ts 2 

4 Montēt Danfoss termoregulatorus k-ts 4 
5 Montēt radiatoru atpakaļgaitas regulējošos vārstus DN15 gab. 19 
6 Montēt izlaides Dn15  gab. 1 

7 

Montēt UNIPIPE daudzslāņu kompozītcaurules 
Dn20*2.25mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar 
sistēmas izskalošanu un cauruļvadu hidraulisko pārbaudi m 25.00 

8 

Montēt UNIPIPE daudzslāņu kompozītcaurules 
Dn50*4.5mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar 
sistēmas izskalošanu un cauruļvadu hidraulisko pārbaudi m 22.00 

9 Presējamie līkumi 90°PPSU 20*20 gab. 14 
10 Presējamie līkumi 90°PPSU 50*50 gab. 1 
11 Presējamie trejgabali PPSU 50*20*50 gab. 3 
12 Presējamie trejgabali PPSU 20*20*20 gab. 3 
13 Presējamie savienojumi PPSU 20*20 gab. 8 

14 
Izolēt caurules DN40 ar izolācijas čaulām PAROC PS 
b=40mm m 22.00 

15 
Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules 
Dn20*2.25mm ar siltumizolāciju "SH Armaflex b=13mm m 20.00 

16 
Pievienoties esošajiem apkures sistēmas stāvvadiem 
DN15 vietas 3 

17 
Pievienoties esošajiem apkures sistēmas maģistrālajam 
cauruļvadam DN40 vietas 2 

18 
Demontēt esošo apkures sistēmas maģistrālo cauruļvadu 
DN40 un iekraut konteinerā m 14.0 

19 
Demontēt esošos apkures sistēmas stāvvadus DN15 un 
iekraut konteinerā m 12.0 

KOPĀ : EUR 

    Ventilācija . 

1 

Montēt kanāla ventilatoru K125XL, ar ātruma regulatoru 
RE-1.5, termoregulatoru, ar vibroizolācijas 
savienojumiem  k-ts 1 

2 Montēt elastīgos savienojumu FK-125 gab. 2 

3 

Montēt kanāla ventilatoru K160EC, ar ātruma regulatoru, 
termoregulatoru, ar integrālo elektronikas vadības 
sistēmu,ar vibroizolācijas savienojumiem  k-ts 1 
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4 Montēt elastīgos savienojumu FK-160 gab. 2 
5 Montēt jumtiņu virs gaisa vada Dn=315mm gab. 1 
6 Montēt jumtiņu virs gaisa vada Dn=250mm gab. 1 
7 Montēt nosūces difuzoru EFF-100 gab. 1 
8 Montēt nosūces difuzoru EFF-125 gab. 1 
9 Montēt nosūces difuzoru EFF-160 gab. 1 
10 Montēt pārplūdes restītes 150*150 gab. 1 
11 Montēt droseļvārstu IRIS-100 gab. 1 
12 Montēt droseļvārstu IRIS-125 gab. 1 
13 Montēt droseļvārstu IRIS-160 gab. 1 
14 Montēt gaisa vadu līkumus Dn=250mm gab. 3 
15 Montēt gaisa vadu līkumus Dn=160mm gab. 1 
16 Montēt gaisa vadu līkumus Dn=125mm gab. 4 
17 Montēt gaisa vadu līkumus Dn=100mm gab. 1 

18 
Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=100mm, b=0.4mm 
komplektā ar stiprinājumiem m 4.00 

19 
Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.4mm 
komplektā ar atzariem un stiprinājumiem m 13.00 

20 
Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=160mm, b=0.4mm 
komplektā ar atzariem un stiprinājumiem m 16.00 

21 
Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.7mm 
(apvalkcaurule) komplektā ar stiprinājumiem m 12.00 

22 
Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.7mm 
(apvalkcaurule) komplektā ar stiprinājumiem m 5.00 

23 Montēt ugunsdrošo vārstu EI60 Dn125 gab. 1 
24 Montēt ugunsdrošo vārstu EI60 Dn160 gab. 1 

25 
Izolēt gaisa vadus Dn160mm ar cietās akmens vates 
puscilindriem ar folliju, b=40mm m 5.00 

26 
Izolēt gaisa vadus Dn125mm ar cietās akmens vates 
puscilindriem ar folliju, b=30mm m 12.00 

27 Gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi k-ts 1 
28 Tīrīšanas lūkas k-ts 1 
29 Izkalt caurumus pārsegumos DN200 gab. 5 
30 Aizbetonēt caurumus pēc gaisa vadu izbūves m3 0.05 
31 Esošo kanālu tīrīšana DN125 m 12 

KOPĀ : EUR 

    Elektroiekārtas izbūve. 
1 Montēt sadali  v/m, 18.moduļu, IP43  k-ts 1 
2 Pieslēgšanās esošā sadalē, pievada izzvanīšana gb 1 
3 Spēka rozete 1p+N+PE, 16A gb 3 
4 Ventilatora pieslēgšana gb 2 
5 D/g plafons,  IP43, v/m, LED 2*5w k-ts 5 
6 D/g plafons,  IP43, v/m, LED 5w k-ts 7 
7 Slēdzis hermētisks, v/m, vienlīnijas,10 A  gb 1 
8 Slēdzis hermētisks, v/m, divlīniju,10 A  gb 3 
9 Nozarkārba, v/m, IP32-53 gb 17 
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10 Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 3*2.5mm2 m 30.00 
11 Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 3*1.5mm2 m 45.00 
12 Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 2*1.5mm2 m 5.00 

13 
Iebūvēt ugunsdrošo kabeli 0.66kV, NHXCH-FE180/E30-
4*4mm2  m 25.00 

14 Panelis PVC, 40*60 mm  m 20.00 
15 Panelis PVC, 30*30 mm  m 25.00 
16 PVC caurule Dn=20mm m 4.00 

17 
Avārijas apgaismojuma armatūra,LED  sp.6-7w ar 
iebūvētu akumulatoru batereju 1h k-ts 2 

KOPĀ : EUR 
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3.pielikums 
 

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI 
Iepirkumam „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/1 
 

 
Apliecinu, ka pēdējos trīs gados sniegti būvdarbi šādiem būvdarbu saņēmējiem šādos apjomos: 
 

N.p.k. Darba 
veids 

Veiktais darbu apjoms  būvdarbu saņēmēja 

2012. 
gadā 

2013. 
gadā 

2014 
gadā nosaukums kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

  
 
 

(amats)   (paraksts)  (vārds uzvārds) 
 
       z.v. 
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4.pielikums 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/1 

 
 

2015.gada ____________ 
 
 

Pretendents piedāvā šādu būvdarbu apmaksas summu: 
  

 
Darbu nosaukums Darbu cena bez PVN 

EUR 
PVN 21% 

EUR 
Darbu cena ar PVN 21% 

EUR 
Vides pieejamības 

nodrošināšana Jaunpils 
pils tualetēs atbilstoši 
Nolikuma prasībām 

   

 
 

Pretendents piedāvā šādas garantijas saistības: 
Pēc periodiskās uzturēšanas darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža 
pretendents uzņemas garantijas saistības par izpildītajiem darbiem – ____  mēneši. 
 
 
 
 
     

(amats)   (paraksts)  (vārds uzvārds) 
 
   z.v. 
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5.pielikums 
PROJEKTS 

  
  

 
BŪVDARBU LĪGUMS 

 
 
Jaunpils pagasta, Jaunpils novadā                                                          2015.gada __.______________ 
 
 
Jaunpils novada dome  reģ.Nr. LV90009613611, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV-3145, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres personā, kas darbojas 
saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un _______________ reģ. Nr.______________, 
adrese____________, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, tās _____________ personā, kur_ rīkojas saskaņā 
ar ______, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura 
līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
     1.1. Pamatojoties uz iepirkuma „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. JND2015/1, rezultātiem, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, 
tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – veikt „Vides pieejamības 
nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un 
tehnisko projektu, veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāmēm un darbu izpildes grafiku 
(turpmāk tekstā – Darbi). 
  1.2.Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma un iepirkuma procedūras prasībām un noteikumiem, tehniskās 
specifikācijas noteikumiem un nosacījumiem, apstiprinātu tehnisko projektu, PAU un citu tehnisko 
dokumentāciju (turpmāk tekstā – „Tehniskā dokumentācija”) un atbilstoši Izpildītāja iesniegtajām Darbu 
tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam iepirkuma procedūrā, kas pievienoti Līgumam un ir tā 
neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Objekta atrašanās vieta: „Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads; turpmāk tekstā – 
Objekts. 

 
2.Darbu izpildes vispārīgie noteikumi 

2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, kā arī atbilstoši iepirkuma 
noteikumiem un nosacījumiem, Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā 
esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā 
līmenī.  
2.2.Kopējā Līguma summa ietver visas Izpildītāja saistības attiecībā uz Līguma izpildi, kas apliecina, ka 
Izpildītājs ir pilnībā pārliecinājies par Līguma kopējās summas pareizību un pietiekamību. 
2.3. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai 
Pasūtītāja saistību izpildi.  
2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Pirms Darbu 
uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, 
sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
2.5. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu 
procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām. 
2.6. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu Izpildītāja piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un 
piesaistītie speciālisti. To nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot 
līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 

     2.7. Darbus Izpildītājs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un Darbiem atvēlētos 
resursus. 

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu un Darbu izpildi termiņā. 
     2.9. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds 
varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

2.10.Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas 
izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā. 
2.11.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes. 
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     2.12.Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par 
pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem 
Darbiem. 
   2.13.Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās: Darbu vadītājs, 
Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas 
būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu sasaukšanas kārtību. Būvsapulču 
sasaukšanu, organizēšanu, protokolēšanu, nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšējais neierobežo Pasūtītāja 
vai būvuzrauga tiesības sasaukt Būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par 
Būvsapulces sasaukšanu Izpildītājam. 
   2.14.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju 
par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis 
ilgāku iesniegšanas termiņu. 
  2.15.Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz 
Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 
Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes 
termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 
  2.16.Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs 
atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt Darbu 
drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs 
turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav 
rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. 
  2.17.Izpildītājs Darbu objektā, Pasūtītāja norādītājā vietā, uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic 
elektroenerģijas uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus. Ne vēlāk kā 14 dienas, pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina, 
veic samaksu par izmantotajiem resursiem. 
  2.18.Demontētos metāllūžņus (piemēram, cauruļvadus, radiatorus u.c.) un siltummezglu, saskaņojot ar 
Pasūtītāju, Izpildītājs nodod Pasūtītājam. 
 
3.Atļaujas 

3.1.  Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem Būvvaldes saskaņojums Darbu uzsākšanai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas 
iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju no Izpildītāja puses Būvvaldes saskaņojumam Darbu 
uzsākšanai, pretējā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvvaldes saskaņojuma nokavējuma sekām. 

3.2.  Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un 
saskaņošanu atbildīgajās iestādēs. 

3.3.  Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu 
un Darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds 
apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par Darbiem.  

  
4.Darba samaksa un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR________(_________) turpmāk 
tekstā Līguma cena. 

4.2. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājs samaksā avansu 30% apmērā 
no Līguma 4.1.punktā noteiktās summas, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par 
samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
(piezīme: Šis Līguma apakšpunkts tiek izmantots gadījumā, ja Izpildītājam saskaņā ar Izpildītāja 
piedāvājumu ir nepieciešams avanss darbu uzsākšanai) 
4.3. Darbi tiek apmaksāti to faktiski izpildītajā apmērā un kopējā Līguma cena par visu Līgumā noteikto 

Darbu izpildi nedrīkst pārsniegt šajā Līgumā noteikto līguma cenu. 
4.4. Pasūtītājs akceptē rēķinu, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi: 

4.4.1. pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem ir 
apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs; 

4.4.2. Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu. 
4.5.  Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un 

transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, 
iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs 
jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kas nav atsevišķi izdalītas Tāmēs, ir 
iekļautas citās Tāmju pozīcijās. 

4.6. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no Līguma summas līdz garantijas laika garantijas 
saņemšanas no Izpildītāja. 
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4.7. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma 4.4. un 4.5. punktu pēc 
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķina 
un garantijas laika garantijas saņemšanas no Izpildītāja, 5(piecu) dienu laikā. 

4.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 

4.9. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
4.10.  Izpildītāja piedāvājumā iekļautajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas 

vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas. 
4.11. (dzēsts) 
4.12. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka: 

4.12.1.  pilnībā ir iepazinies ar Līgumam pievienoto Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, 
noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma 
kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi. 

4.12.2. ka ir izvērtējis Darbu daudzumu, nepieciešamos materiālus un papildus darbus tehniskajā 
specifikācijā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu 
iespējami Darbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši, kā arī iespējamo Darbu pabeigšanu atbilstoši 
projekta rasējumos fiksētam stāvoklim un pārējos ar to saistītos darbus; 

4.12.3. ka ir izvērtējis tehniskajā specifikācijā minēto Darbu specifiku un apņemas tos paveikt Līgumā 
noteiktajā termiņā. 

 
5. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi 

5.1. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus uzsāk 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvvaldes saskaņojuma 
būvdarbu uzsākšanai saņemšanas. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus veic _______ 
kalendāro nedēļu laikā, saskaņā ar piedāvājumā iekļauto būvdarbu veikšanas grafiku. 

    5.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos 
gadījumos: 

5.2.1.Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 
5.2.2.Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) 
grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs; 

 
6. Apakšuzņēmēji 

6.1. Izpildītājs Darbu izpildē ir tiesīgs pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju uz sava riska un 
rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus un veikt apakšuzņēmēja nomaiņu, kuri norādīti Izpildītāja iesniegtajā 
piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī piesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma 
izpildei, izņemot „Publisko iepirkumu likuma” 68.pantā minētajos gadījumos.  

6.2. Apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs ir norādījis iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā 
apakšuzņēmēju sarakstā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītājām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī uz 
kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām 
drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai Līguma 6.1. un 6.2.apakšpunktos norādītajos 
gadījumos ja: 

6.3.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz 
apakšuzņēmēju; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, un piedāvātais 
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām; 

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst „Publisko iepirkumu likuma” 39.panta pirmajā daļā minētajiem 
izslēgšanas nosacījumiem. 

6.4. Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā Līguma izpildi kopumā vai kādā 
no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības. 

 
7. Darbu pieņemšana – nodošana    

7.1.  Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja par Līguma 
1. punktā noteikto objektu ir saņemts Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts Darbu izpildes nodošanas – 
pieņemšanas akts. 

7.2.  Gadījumā, ja Darba kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - 
pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai 
Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu 
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pieņemšana-nodošana pārtraucama un tiek sastādīts defekta akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkumus 
un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam defekta aktā 
norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) dienām no defekta akta parakstīšanas dienas, ar 
saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba 
trūkumi, kas norādīti defekta aktā. 

7.3.  Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām 
pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi (Pasūtītājs un Izpildītājs katrs 
izvēlas vienu attiecīgajā darbu jomā sertificētu ekspertu, abi izvēlētie eksperti kopīgi izvēlas trešo attiecīgajā 
darbu jomā sertificētu ekspertu), kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā 
pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes 
sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. 
Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm. 

7.4.  Ja Līguma 7.3.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda 
Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai 
Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba 
nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā arī maksā Līgumā noteiktos 
līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja 
ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās 
Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās 
izmaksas. 

7.5.  Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar Darbu izpildes aktu, kuru paraksta 
Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvarotas personas un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu 
pieņemšanai piemērojami arī Līguma 7.2.,7.3. un 7.4.punktos noteiktie nosacījumi.  

7.6. Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu 
izpildes dokumentāciju. 

 
8. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

8.1.   Pasūtītāja pienākumi: 
 Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Būvvaldes saskaņojuma būvdarbu uzsākšanai un ēkas 
vienkāršotās atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu Tehniskas dokumentācijas kopiju vienā 
eksemplārā. 
8.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā. 
8.1.2.  Pasūtītājam ir pienākums visā Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Izpildītāju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta 
Līguma izpilde. 
 

8.2.  Pasūtītāja tiesības: 
8.2.1.  Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, 

pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajai Tehniskajai dokumentācijai, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī 
normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās 
pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras 
kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai. 

8.2.2.  Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 
 

9. Izpildītāja tiesības un pienākumi 
9.1. Izpildītāja pienākumi: 

9.1.1. veikt Darbu sagatavošanu; 
9.1.2. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu; 
9.1.3. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās 
trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai; 
9.1.4. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā 
ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”; 
9.1.5. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”,Līgumu un saskaņoto darba aizsardzības plānu; 
9.1.6.Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas 
noteikumus un nosacījumus; 
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9.1.7.Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības 
noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības 
pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto 
noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
9.1.8.Vienu reizi nedēļā iesniegt Pasūtītājam apstiprinātas (saskaņā ar 2010.gada 18.septmbra MK 
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”) būvdarbu žurnāla lapu 
kopijas, kurās veikti ieraksti par iepriekšējā nedēļā veiktajiem būvdarbiem. 
9.1.9. izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos un labā kvalitātē; 
9.1.10. rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas 
saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā; 
9.1.11.pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā un pēc Darbu pabeigšanas, sakārtot Darbu izpildes vietu 
(aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu 
izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 
4.1.punktā noteiktajā Līguma summā; 
9.1.12. nodrošināt Pasūtītāja, autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora un citu kontrolējošo iestāžu 
pilnvaro personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā; 
9.1.13. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par 
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt 
traucēta Līguma izpilde. 

 
9.2. Izpildītāja tiesības: 
9.2.1. rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā 
Tehniskajā specifikācijā vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā ir pieļautas nopietnas kļūdas 
vai nepilnības, kas var apdraudēt ēku ar kadastra apzīmējumu: 9056 008 0013 001, tās drošu 
ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) 
dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes 
atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Tehniskajā 
specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to 
novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu 
izpildes kalendāro grafiku. 

  
10. Apdrošināšana un garantijas. 
10.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
10.1.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un iepirkuma procedūras dokumentiem. 
10.1.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājām 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
 
11. Līguma izpildes garantija  

11.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā skaitot no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam Bankas izsniegtu Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN), 
nodrošinot garantijas spēkā esamību līdz 201__.gada __.______________. 

 
12. Garantijas laika garantija 
12.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvniecības garantijas laika garantiju par 
summu, kas nav zemāka par 5% no Līguma summas (ar PVN). 
12.2. Pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas, kas veikta saskaņā ar Līguma 7.punktu Izpildītājam 15 
(piecpadsmit) dienu laikā ir jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika kredītiestādes vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegtu garantiju. 
12.3. Garantijas nodrošinājumu izmaksā nodrošinājuma devējs Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītājs 
garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) 
veikt garantijas remontu. 
 
13. Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana 
13.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgumu 
pret iespējamiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam var rasties Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības, 
bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus. 
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13.2. Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgums par Līguma 13.4.1.punktā noteikto 
apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, ir slēdzams par kopējo apdrošinājuma 
summu, kas ir Izpildītāja piedāvātās Līguma summas (ar PVN) apmērā, kā arī ar nosacījumu, ka 
apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs. 
13.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, iesniedz Pasūtītājām 
būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas polisi. 
13.4. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 13.4.1.punktā noteiktās 
būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas.  

 
14. Darbu garantijas termiņš 
14.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. 
garantijas termiņš tiek noteikts ___ gadi, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Darbu gala 
pieņemšanas nodošanas aktu. 
14.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 14.1.punktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu 
garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, 
Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu.  
14.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī 
vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš 
nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta 
sastādīšanai. Iepriekšminētais desmit dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem 
gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā sešu stundu laikā). Pie defektu akta 
sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai 
Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 
14.4. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta 
sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta 
sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Izpildītājam 
jānovērš konstatētie trūkumi par saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā. 
 
15. Pušu atbildība 
15.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā 
ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. 
15.2. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 5.1.punktā, tad 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 285.00 (divi simti astoņdesmit pieci euro) par katru 
nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas. 
15.3. Gadījumā, ja Izpildītājs Līguma 6.1. un 6.2.apakšpunktos minētajos gadījumos Darbu izpildē bez 
rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista jaunus vai nomaina esošos apakšuzņēmējus, tad tas 
par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 285.00 (divi simti astoņdesmit pieci 
euro) un Līgums tiek izbeigts. 
15.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma 
sniegšanas Izpildītājam, ieturēt no tiem līgumsodu vai līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un 
noteikti saskaņā ar Līgumu. Ieturot līgumsodu vai līgumsodus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam aprēķinu 
par aprēķinātiem līgumsodiem. 
15.5.  Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 
15.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 
kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

 
16. Nepārvaramas varas apstākļi 

16.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu 
nepārvaramas varas apstākļi (piemēram, stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara 
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). 
16.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai 

Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju 
dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

16.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu 
pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā vienu 
mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot 
nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. 
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17. Līguma izbeigšana 
17.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam mēnesi iepriekš: 
17.1.1. ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no Līguma summas, 
kas noteikta Līguma 4.1.punktā; 
17.1.2. ja Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 
17.2. Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līguma 17.1.punktā Izpildītājs 
maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas. 
17.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam mēnesi iepriekš, 
ja: 
17.3.1. Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti Līguma 5.1.punktā norādītajā termiņā; 
17.3.2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši 
Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam; 
17.3.3. Izpildītājs vismaz uz 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi; 
17.3.4. Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā 
to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs; 
17.3.5. Izpildītājam ierosināts maksātnespējas process; 
17.3.6. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas; 
17.4. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 
17.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas 
– pieņemšanas akts, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darbu vietu drošībā un kārtībā un 
saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit 
piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā 
noteikto aktu. 
17.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama 
Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar 
Līguma izbeigšanu. 
17.7. Līguma priekšlaicīga izbeigšana neizbeidz un neierobežo Izpildītāja šajā līgumā noteiktās garantijas 
saistības. 
 

18. Strīdu izšķiršanas kārtība 
18.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, 
Puses risina pārrunu ceļā. 
18.2. Ja 30(trīsdesmit) dienu laikā strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad 
tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 
19. Citi noteikumi 

19.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas 
visas tām Līgumā noteiktās saistības. 
19.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas 
izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ir 
pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrā daļā 
norādītajos gadījumos. 
19.3. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam. 
19.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 
19.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 
Līguma noteikumu tulkošanu. 
19.6. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt 
nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums 
tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai 
ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 
19.7. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas 
ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 
19.8. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā 
un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi. 
19.9. Kontaktpersonas: 
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Pasūtītāja pārstāvji: 
____________________________: _____________________, mobilais tālrunis: ____________, fakss: 

____________, elektroniskais pasts: _____________________.  
Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, LV-3145, Latvija, tālrunis: 63107068, fakss: 63107068, elektroniskais pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 
Izpildītāja pārstāvji:  
Būvdarbu vadītājs: _____________, būvprakses sertifikāta Nr. ____________, mobilais tālrunis:___________, 
tālrunis:______________, fakss:_______________ . Savu pārstāvi nomainīt vai aizvietot Izpildītājs drīkst tikai 
ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs var atteikties dot savu piekrišanu, gadījumā, ja Izpildītāja 
piedāvātais pārstāvis neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz būvdarbu vadītāju; 
Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: _______________________________, tālrunis: 
____________ fakss: ___________________, elektroniskais pasts: ______________. 
19.10. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ lapām. Katrai no Pusēm tiek 
izsniegts viens Līguma eksemplārs. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
19.11. Līgumam ir šādi pielikumi: 
19.11.1. pielikums Nr.1. – iepirkuma tehniskā specifikācija uz __ lapām; 
19.11.2. pielikums Nr.2. – Būvniecības koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes uz _ lapas; 
19.11.3. pielikums Nr.3. – Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām; 

 
20. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
PASŪTĪTĀJS: 
 

IZPILDĪTĀJS: 

Jaunpils novada dome 
Reģ.Nr.90000051932 
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145 
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6.pielikums 
 

DARBA SPĒKA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  
Iepirkumam „Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/1 
 
1.Būvdarbu veikšanā tiks izmantoti šāda tehnika: 
 

N.p.k. Tehnikas veids, nosaukums Skaits, gab. 
1. 2. 3. 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
2. Būvdarbu veikšanā tiks nodarbināti šādi darbinieki: 
 

N.p.k. Amats, vārds, uzvārds 
Licences, sertifikāta Nr., ja šāds dokuments 
nepieciešamas saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām 
1. 2. 3. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Apliecinu, ka līguma slēgšanas gadījumā būvdarbus veiks augstāk minētie darbinieki, ar kuriem tiks noslēgts 
darba līgums. 
 
3. Būvdarbu veikšanā tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji: 
 

N.p.k. Nosaukums Reģistrācijas numurs 
1. 2. 3. 
   
   

 
Apliecinu, ka līguma slēgšanas gadījumā ar būvdarbu veikšanā iesaistītu apakšuzņēmēju tiks slēgts līgums. 
 
  

(amats)   (paraksts)  (vārds uzvārds) 
 
   z.v. 
 


