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Cēsīs 

2015.gads 



 

1. Iepirkuma veids 
Iepirkums Nr.VPR/2015/16/NFI „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde 

(tehniskais projekts)” (turpmāk – iepirkums) tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta 

prasībām. 

 

2. Pasūtītājs  
Vidzemes plānošanas reģions, reģ.Nr. 90002180246, Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101, kā pasūtītājs 

veic iepirkumu Smiltene novada pašvaldības vajadzībām. 

 

3. Iepirkuma priekšmets 
3.1. Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts) ceļa 

„Jaunpriedaines – Spicieri” atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā atbilstoši 

iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikums) 1.pielikuma „Darba uzdevums” (turpmāk – darba 

uzdevums) prasībām. 

3.2. Iepirkuma priekšmeta 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes 

pakalpojumi). 

3.3. Līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

3.4. Līguma izpildes vieta: Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. 

 

4. Kontaktpersona 
ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vecākā komercdarbības speciāliste Laima Egnere, e-

pasts: laima.engere@vidzeme.lv.. 

 

5. Finansējums 
Iepirkums tiek veikts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 

vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-001 “Reģionālās politikas aktivitāšu 

īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 2.4. apakšaktivitātes “Pašvaldību 

investīciju piedāvājumu investoru piesaistei sagatavošana” ietvaros. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 
6.1. Piedāvājumi iesniedzami Vidzemes plānošanas reģiona (Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Administrācijā pie lietvedes Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu 

novadā, LV-4101, 1.stāvā. Piedāvājumi iesniedzami personīgi, ar kurjeru vai nosūtot pa pastu 

ierakstītā vēstulē vai citā slēgtā iepakojumā. 

6.2. Piedāvājumam jābūt nogādātam nolikuma 6.1.punktā minētajā adresē līdz 2015.gada 

7.septembrim plkst.15:00. Šī prasība attiecas arī uz piedāvājumiem, kas iesniegti, izmantojot 

pasta pakalpojumus. 

6.3. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc norādītā termiņa, neatvērtu nosūtīs atpakaļ 

iesniedzējam. 

 

7. Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai 
7.1. Piedāvājums jāievieto un jāiesniedz necaurspīdīgā slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā 

informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Uz iepakojuma 

norāda: 

7.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi; 

7.1.2. Iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru; 

7.1.3. Pretendenta nosaukumu, adrese, tālruņa un faksa numuru. 

7.2. Piedāvājumu iesniedz divos atsevišķos sējumos (oriģināls un kopija), to norādot uz sējuma. 

Piedāvājumiem jābūt caurauklotam, tā lai lapas nevar atdalīt, visām lapām jābūt numurētām 

un auklu sējuma aplīmējuma vietā sējuma aizmugurē izdarītam atbilstošam apstiprinājumam 

(lapu skaits un paraksts). 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā ir svešvalodā, tam 

jāpievieno Pretendenta pārstāvja apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.4. Visu piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumiem jābūt Pretendenta pārstāvja 

apliecinātiem. Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 



 

7.5. Pretendenta dokumentus paraksta persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības. Ja 

Pretendentu pārstāvis ir pilnvarota persona, tad piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinātu 

pilnvaras kopiju. 

7.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt vai 

papildināt. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības. 
8.1. Uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2.punktā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

8.2. Pretendents saimnieciskās darbības veikšanai ir reģistrēts Latvijā vai ārvalstīs. 

8.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar reģistrētu darbības jomu projektēšanā vai 

Būvkomersanatu reģistram līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs. 

8.4. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados nav mazāks par 

EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

Piegādātāji, kas dibināti vēlāk (nav 3 gadu periods), norāda kopējo finanšu apgrozījumu par 

periodu no piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. 

8.5. Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir 

veicis vismaz viena pabeigta un būvvaldē akceptēta būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādi 

autoceļam (vai tā posmam), kurā veikta arī virszemes ūdens atvades, aprīkojuma un ceļa 

horizontālo/vertikālo apzīmējumu projektēšana un projektētā autoceļa (vai tā posma) garums 

ir vismaz 1km (viens kilometrs).  

8.6. Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina šādi kvalificēti speciālisti: 

8.6.1. vismaz 1 (viens) būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

ceļu projektēšanā un pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām) kā būvprojekta vadītājam vismaz viena pabeigta un 

būvvaldē akceptēta būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādē autoceļam (vai tā 

posmam), kurā veikta arī virszemes ūdens atvades, aprīkojuma un ceļa 

horizontālo/vertikālo apzīmējumu projektēšana un projektētā autoceļa (vai tā posma) 

garums ir vismaz 1km (viens kilometrs). 

8.6.2. vismaz 1 (viens) projektētājs darba uzdevumā norādīto būvprojekta sadaļu izstrādei, 

kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā. 

8.7. Nolikuma 8.6.punktā norādītajiem speciālistiem jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā kā 

pretendenta būvspeciālistiem.  

8.8. Nolikuma 8.6.punktā min speciālisti līguma izpildē var pildīt tikai viena speciālista lomu. 

 

9. Iesniedzamie dokumenti 
9.1. Pretendenta pārstāvja parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši iepirkuma 

nolikuma 2.pielikumam. 

9.2. Ārvalsts kompetentas iestādes izsniegtu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta 

atbilstību nolikuma 8.2. un 8.3.punktu prasībām (attiecas tikai uz ārvalstī reģistrētiem 

pretendentiem). 

9.3. Pretendenta pārstāvja parakstīts apliecinājums par tā finansiālo stāvokli, kas apliecina 

nolikuma 8.4.punktā noteikto prasību, norādot pretendenta kopējo apgrozījuma apjomu (bez 

PVN) katrā no iepriekšējiem trim gadiem. 

9.4. Pretendenta pārstāvja parakstīta informācija, atbilstoši nolikuma 3.pielikumam „Informācija 

par pretendenta pieredzi”, par veikta būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādi, kas apliecina 

nolikuma 8.5.punktā norādīto pieredzi, norādot: 

9.4.1. pakalpojuma saņēmēju; 

9.4.2. pakalpojuma aprakstu, kas atbilst izvirzītajai prasībai; 

9.4.3. pakalpojuma īstenošanas laiku (gadu un mēnesi); 

9.4.4. pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. 

9.5. Pretendenta sagatavots apliecinājums, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4. (Apliecinājums 

par pretendenta speciālistiem), ka pretendents līguma izpildē nodrošinās nolikuma 8.6.punktā 

norādītos speciālistus. Apliecinājumā vienlaikus norāda katra speciālist vārdu un uzvārdu, 



 

lomu iepirkuma līguma izpildē, pieredzes atbilstību nolikuma prasībām un būvprakses 

sertifikāta numuru. 

9.6. Nolikuma 9.5.punktā norādītajam apliecinājumam pievieno nolikuma 8.6.punktā norādīto 

speciālistu parakstītus apliecinājumus: 

Apliecinājums: 

Es, vārds, uzvārds apakšā parakstījies (-usies): 

1) apliecinu, ka apliecinājumā, kas iesniegts atbilstoši nolikuma 9.5.punktam, norādītā 

informācija pareizi raksturo mani un pieredzi; 

2) piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Pretendenta (Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai; 

3) apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja Pretendentam 

(Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

 

Vārds, uzvārds:_________________________________ 

 

Paraksts:_____________________________ 
 
Datums (dd/mm/gg):_______________________ 

 

9.7. Par ārvalstu speciālistiem papildus iesniedz katra speciālista kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu kopijas.  

 

9.8. Tehniskais piedāvājums 

9.8.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst darba uzdevumā noteiktajām 

prasībām. 

9.8.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. Piedāvājums 

jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

9.8.3. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta pārstāvja parakstītam. 

 

9.9. Finanšu piedāvājums: 

9.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 4.pielikumā norādītajai formai. 

9.4.2. Pretendents drīksti iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu. 

9.4.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar pakalpojumu sniegšanu un 

darba uzdevumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, personāla izmaksas, 

nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī visas ar to netieši saistītās 

izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). 

9.4.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro valūtā. Aprēķinos lieto 2 

(divas) decimālzīmes aiz komata. 

9.4.5. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta pārstāvja parakstītam. 

 

10. Piedāvājumu pārbaude, vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
10.1. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) pārbaudīs pretendenta piedāvājuma noformējuma un 

iesniegšanas termiņa atbilstību nolikuma 6. un 7. punktā norādītajām prasībām. Neatbilstoši 

noformēti piedāvājumi, kā arī piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa netiks vērtēti. 

10.2. Pretendentu kvalifikācijas atlases laikā komisija pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 

8.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Pretendenti, kuri neatbildīs kvalifikācijas atlases 

prasībām, tiks noraidīti un to piedāvājumi tālāk netiks izskatīti.  

10.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija pārbaudīs pretendentu iesniegto 

tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstību nolikuma 9.4.punktā noteiktajām prasībām. 

Pretendentu piedāvājumi, kuri neatbildīs nolikuma 9.4.punkta prasībām tiks noraidīti un tālāk 

izskatīti netiks. Pārbaudot finanšu piedāvājumus iepirkuma komisija pārbaudīs vai 

piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatēs šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos. 

Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņos pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā labojumus. 



 

10.4. No visiem piedāvājumiem, kas būs izturējuši piedāvājumu noformējuma pārbaudi, 

pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudi, komisija izvēlēsies 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

10.5. Komisija, pārbaudot un izvērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus, vērtēs pretendentu un 

to piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Konstatējot neatbilstību, komisija 

vērtēs to nozīmību. 

10.6. Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteikto apstākļu esamību 

komisija pārbaudīs attiecībā uz visiem pretendentiem, pretendenta norādītajām personām, uz 

kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. 

10.7. Par uzvarētāju iepirkumā tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, 

ir piedāvājums ar viszemāko cenu un, uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto 

līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās 

daļas 1. un 2.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

 

11. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

Pielikumā:  
Pielikums Nr.1 Darba uzdevums; 

Pielikums Nr.2 Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā; 

Pielikums Nr.3. Informācija par pretendenta pieredzi; 

Pielikuma Nr.4. Apliecinājums par pretendenta speciālistiem; 

Pielikums Nr.5. Finanšu piedāvājums; 

Pielikums Nr.6. Līguma projekts.



  

 

1.pielikums 
iepirkuma „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Nr.VPR/2015/16/NFI nolikumam 
 

Darba uzdevums 
iepirkumam Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 
 

IEVADS 
1. Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai 

 

PAMATOJUMS 
2. Smiltenes novada ceļš „Jaunpriedaines – Spicieri” kalpo kā pievedceļš kokapstrādes 

uzņēmumam SIA „Smiltene Impex”. Kokapstrādes uzņēmums 2014.gada jūlijā parakstīja 

līgumu ar LIAA par ERAF projekta „Zāģēšanas tehnoloģiskā procesa maiņa SIA „Smiltenes 

Impex” ieviešot jaunas tehnoloģijas pievienotās vērtības paaugstināšanai”, kopējās projekta 

realizācijas izmaksas ~2,5 milj.euro. Vidējais darbinieku skaits 2014.gadā bija 72 strādājošie. 

Uzņēmums ar savu darbību nodrošina vēl vismaz 5 ar kokapstrādi saistītu uzņēmumu darbību 

Smiltenes novadā, Valmierā un Cēsis. Lai sekmētu turpmāku uzņēmuma attīstību un darbību, 

ļoti svarīgi, nekavējoties atjaunot ceļu „Jaunpriedaines – Spicieri”, radot uzņēmuma 

apkalpojošam transportam, klientiem, sadarbības partneriem drošus, mūsdienu prasībām 

atbilstošus, komfortablus braukšanas apstākļus. 

 

MĒRĶIS 
3. Atjaunot ceļu „Jaunpriedaines – Spicieri” esošās trases robežās, pēc nepieciešamības uzlabojot 

trases plāna un garenprofila elementus. Atbilstoši satiksmes intensitātes datiem, projektēt 

brauktuves ar saistvielām nesaistītās un saistvielām saistītās konstruktīvas kārtas, sakārtot 

virszemes ūdens atvadi un aprīkojumu. 

 

METODOLOĢIJA 
4. „Pasūtītājs” nodrošinās „Izpildītāju” ar: 

4.1. Savā rīcībā esošajiem datiem par satiksmes intensitāti, sastāvu; 

4.2. Būvatļauju, valsts un pašvaldību institūciju tehniskajiem noteikumiem, kuru izdošanai 

nav nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus; 

4.3. Īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem. 

5. „Izpildītājs”: 

5.1. Pasūtot topogrāfiju: 

5.1.1. Teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu veiks atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas 

likumā, MK noteikumos Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 

topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” un MK noteikumos Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tas centrālās datu bāzes noteikumi” 

noteiktajam regulējumam; 

5.1.2. Topogrāfisko uzmērījumu savietos ar aktuāliem Valsts zemes dienesta 

izsniegtiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra telpiskiem datiem (kadastra 

karti); 

5.1.3. Iegūs aktuālu informāciju par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem un to 

aizsargjoslām projektēšanas darbu zonā un būvprojektu saskaņos ar Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja darbi tiks paredzēti valsts ģeodēziskā 

tīkla punktu aizsargjoslā vai pašvaldību, ja darbi tiks paredzēti vietējā 

ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā; 

5.1.4. Topogrāfiskajā uzmērījumā uzrādīs valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus; 

5.1.5. Plāna rasējumos jāieraksta visu ceļam piegulošo zemes vienību kadastra 

apzīmējumus un īpašumu nosaukumus. Visus iegūtos datus nodos Pasūtītājam. 



 

5.2. Pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu iesniegšanas reģistrācijai Smiltenes novada 

pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, pieaicinot 

Pasūtītāja projekta vadītāju, veiks topogrāfiskajā plānā atspoguļoto situācijas elementa 

kontroli apvidū, sastādot topogrāfiskās uzmērīšanas darba pieņemšanas aktu. 

5.3. Veicot teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu, konstatēs kopējo robežzīmju atrašanās 

vietas, vizuāli apsekos un uzmērīs dabā atrodamās robežzīmes, topogrāfiskajā plānā 

tās atspoguļojot kā situācijas elementus. Par robežzīmēm, kuras dabā nav atrodamas, 

Izpildītājam jāsagatavo apraksts-atskaite. Dabā apsekotajām un instrumentāli 

uzmērītajām robežzīmēm ir informatīvs raksturs. 

5.4. Iegūs Valsts zemes dienestā aktuālo informāciju par zemes īpašumiem un to 

īpašniekiem visās zemes vienībām, kuras robežojas ar Stādaudzētavas ceļa zemes 

nodalījuma joslām, kā arī tām zemes vienībām, kuras skar projekta tehniskie 

risinājumi. 

5.5. Izņems visu pārējo ieinteresēto institūciju tehniskos noteikumus. 

5.6. Veiks inženierģeoloģisko izpēti, transporta vienību skaitīšanu un atkarībā no 

iegūtajiem datiem piedāvās atbilstošākos ceļa segas projekta risinājumus. 

5.7. Izvēlēto projekta risinājumu pirms tālākās projektēšanas saskaņos pašvaldībā. 

5.8. Izvēlētajam risinājumam izprojektēs virszemes ūdens atvadi un aprīkojumu ar 

nepieciešamajām ceļa zīmēm, ceļa horizontālajiem/vertikālajiem apzīmējumiem. 

5.9. Izstrādās satiksmes organizēšanas shēmu būvdarbu laikā. 

 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 
6. Projekta risinājumiem jāiekļaujas autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslu robežās. 

7. Ja „Pasūtītāja” akceptētie projekta risinājumi tiks paredzēti ārpus ceļa zemes nodalījuma 

joslas, projektētājam jāveic saskaņošana ar zemju īpašniekiem, kuru zemē paredzētie darbi tiks 

veikti (rakstiski saskaņojumi jāpievieno būvprojekta lietai). 

8. Ja būvprojekta realizācijai nepieciešamas papildus zemes platības, Izpildītājam jāizstrādā 

sējums „Zemju lietas” un Zemes ierīcības projekti zemes atdalīšanai. Sējuma „Zemju lietas” 

saturs jāsaskaņo ar Pašvaldību. 

9. Projektētais ceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P27 Smiltene- Gulbene, jāparedz 

atbilstoša pieslēguma veidošana. 

10. Iesniegs starpziņojumu ar principiālajiem projekta risinājumiem atbilstoši Darba uzdevuma 

5.6.punkta prasībām. 

11. Ja būs nepieciešama esošo sakaru komunikāciju kabeļu sistēmu pārvietošana (tai skaitā 

„Lattelecom”), šos darbus izdalīs atsevišķā sējumā. 

12. Ja būs nepieciešama esošo elektroapgādes komunikāciju pārvietošana, šos darbus izdalīs 

atsevišķā sējumā, t.sk. atsevišķi izdalīs tos darbus, kurus veiks AS „Sadales tīkls” (aiz lietotāja 

skaitītāja). 

13. Ja būvprojektā plānoto darbu veikšanai nepieciešama vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 

likvidēšana (vai iespējama to bojāšana), „Izpildītājs” sējumā „darbu daudzumu saraksts un 

izmaksu aprēķins” iekļauj izmaksas atjaunojamo punktu ierīkošanai, saskaņā ar pašvaldības 

izsniegtu vietējā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentāciju. Ja būvprojektā plānoto darbu 

veikšanai nepieciešama valsts ģeodēziskā tīkla punktu likvidēšana (vai iespējama to bojāšana), 

„izpildītājs” plāno būvniecības darbību saskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru 

un būvprojekta Vispārīgajā daļā norāda valsts ģeodēziskā tīkla atjaunojamos punktus, bet 

sējumā „Darbu daudzumu saraksts un izmaksu aprēķins” – to ierīkošanas izmaksas. 

14. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par 

darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošina autotransporta un drošu gājēju kustību. 

15. Ceļa zīmes paredzēt atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām. 

16. Ceļa horizontālos/vertikālos pazīmējumus paredzēt atbilstoši LVS 85 „Ceļa apzīmējumi” 

prasībām. 

17. Visiem veicamajiem darbiem ir jānorāda precīza km, Pk un + piesaiste: 

17.1. būvprojekta piesaistei jāpielieto esošā, precizētā pamatceļa kilometrāžas atskaites 

sistēma, visiem veicamajiem darbiem norādot precīzu „km, Pk un +” piesaisti ( t.sk. 

garenprofilā un citur rasējumos); 

17.2. visā būvprojektā katrs teksta lapas apakšā jānorāda būvprojekta nosaukums un adrese. 

18. Būvprojekta sējuma „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro sekojošais: 



 

18.1. jāievēro Publiskā iepirkuma likuma 17. Panta prasības; 

18.2. jānorāda visas prasības katra darbu daudzumu sarakstā minētā darba veikšanai; 

18.3. specifikācijās jālieto atsauces uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotajām specifikācijām 

„Ceļu specifikācijām 2014”; 

18.4. ja kāds no veicamajiem darbiem „Ceļu specifikācijas 2014” nav pietiekami aprakstīts, 

tad līdzīgā formātā jāizstrādā papildus specifikācijas; 

18.5. specifikācijām jāpievieno visi dokumenti (reperu, līkņu izspraušanas, galveno tehnisko 

datu, nobrauktuvju u.c.), kuru projektētājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu 

veicējs realizētu būvprojektu.  

19. Būvprojekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts un izmaksu aprēķins” sagatavošanā ir jāievēro 

sekojošais: 

19.1. veicamos būvdarbus jāsadala pa atsevišķiem mērāmiem un izcenojamiem darbu 

veidiem, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2014” rekomendācijas (9.2.pielikums) un 

darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt/nomērīt; 

19.2. darbu daudzumu sarakstā un izmaksu aprēķinā iekļaut sekojošu darbu veidu: 

19.2.1. būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu 

Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 164.un 165.punktu prasībām. 

19.3. darbu daudzumu saraksts un izmaksu aprēķins jānoformē, atbilstoši noteikumiem par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 9.pielikumam, 

MS Excel formātā. Apjomi dodami, noapaļojot ar precizitāti 2 cipari aiz komata; 

19.4. pēc būvprojekta akceptēšanas visas projekta daļas jāiesniedz arī PDF formātā. 

Elektroniskā formātā sējumus „Darbu daudzumu saraksts un izmaksu aprēķins” 

papildus jāiekļauj arī MS Excel formātā, kas sagatavots atbilstoši  noteikumiem par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 9.pielikumam. 

Sējuma grafisko daļu - *dgn vai *dwg formātā. Informācijai elektroniskajā formātā ir 

pilnībā jāatbilst attiecīgajai informācijai būvprojekta papīra formātā.  

 

PROJEKTA SASTĀVS 
20. „Pasūtītājam” papīra formā nododamie saskaņotie un nokomplektētie būvprojekta sējumi un to 

skaits: 

20.1. vispārīgā daļa [ būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; 

tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi; paskaidrojuma raksts; ģeotehniskās 

izpētes pārskatu/ atskaite; aprēķini; principiālo priekšlikumu (skat. 10.punktu) un 

akceptēšanas dokumentu kopijas; valsts un pašvaldības institūciju akceptēšanas 

dokumentu kopijas ( ja tādi nepieciešami)] – 6 (seši) eksemplāri; 

20.2. rasējumi [Teritorijas sadaļa: vispārējo rādītāju lapa; būvobjekta ģenplāns; izbūves 

plāns ( ieskaitot labiekārtojumu);  savietotais projektējamo inženiertīklu plāns (ja tādi 

nepieciešami); ceļa trase; zemes klātne un ceļa segas raksturīgie griezumi ar augstuma 

atzīmēm; garenprofils; nobrauktuves, pieslēgumi, krustojumi; izspraužamie punkti 

LKS 92 koordinātu sistēmā. Inženierrisinājumu daļa: ceļa aprīkojums, mākslīgās 

būves u.c. inženiertīkli ( ja nepieciešami); satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 

Darbu organizēšanas projekts.] – 9 (deviņi) eksemplāri; 

20.3. specifikācijas. Vides aizsardzības prasības – 6 eksemplāri; 

20.4. tehniski ekonomiskais pamatojums [TEP raksturojošie faktori: galvenie ceļa 

parametri, novērtējums; kapitālieguldījumu ekonomiskās efektivitātes aprēķins; 

finanšu analīze; sociālekonomiskā analīze; jūtīguma un risku analīze]– 3 eksemplāri; 

20.5. ekonomiskā daļa:[ Darbu daudzumu saraksts un izmaksu aprēķins ( tāme) ]– 9 (deviņi) 

eksemplāri; 

20.6. AS „Sadales tīkli” veicamie darbi (ja tādi paredzēti) – 9 (deviņi) eksemplāri; 

20.7. kabeļu sistēmu pārvietošanas darbi (ja tādi ir paredzēti) – 9 (deviņi) eksemplāri; 

20.8. zemju lietas (ja būs nepieciešamas) – 6 (seši) eksemplāri; 

20.9. zemes ierīcības projekti (ja būs nepieciešamas) – 5 (pieci) eksemplāri (divi ar 

oriģināliem parakstiem, trīs apliecinātas kopijas); 

20.10. lēmumi par Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, nosaukumu / adreses piešķiršanu, 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu – 2 oriģināli eksemplāri katram 

zemes īpašumam (ja tiks izstrādāti Zemes ierīcības projekti) un 3 (trīs) apliecinātas 

kopijas katram zemes īpašumam (ja tiks izstrādāti Zemes ierīcības projekti). 



 

21. „Pasūtītājam” elektroniskā formā nododamā informācija: CD (4 eksemplāri) ar sējumiem 

„Specifikācijas” – PDF formātā, „Rasējumi” – PDF formātā, „Darbu daudzumu saraksts” – 

PDF un MS Excel formātā, CD (4 eksemplāri) ar sējumiem – „Zemju lietas” (ja būs 

nepieciešams) – PDF formātā, Grafiskā daļa - *dgn vai *dwg un PDF formātā, Zemes ierīcības 

projekti (ja būs nepieciešams) – paskaidrojuma raksts – PDF formātā, grafiskā daļa - *dgn un 

PDF formātā. 
 
PROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ 
22. Ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

 

 

Pielikumā 

1. Smiltenes novada ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” ortofoto karte. 

2. Plānotās SAM 5.6.2. ieguldījumu teritorijas plāns Smiltenes novadā. 



  

 

2.pielikums 
iepirkuma „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Nr.VPR/2015/16/NFI nolikumam 
 

 
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

iepirkumam Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

 

Pretendents,______________________________________________________________________,  
Pretendenta nosaukums 

reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________ 

     vienotais reģistrācijas numurs   direktora, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 

 

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties iepirkumā Nr.VPR/2015/16/NFI „Smiltenes novada investīciju piesaistes 

materiālu izstrāde (tehniskais projekts)”, turpmāk – iepirkums;  

2. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas 

3. apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;  

4. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par 

pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma 

noslēgšanai; 

5. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu par Smiltenes novada 

investīciju piesaistes materiālu izstrādi (tehniskais projekts) ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” 

atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma „Darba 

uzdevums” noteiktajām prasībām. 

 

 

Pretendenta pārstāvja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Pretendenta adrese:  

Pretendenta tālruņa, faksa numuri:  

Pretendenta e-pasta adrese:  

Bankas rekvizīti:  

 z.v. 



  

 

 
3.pielikums 

iepirkuma „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Nr.VPR/2015/16/NFI nolikumam 

 

Informācija par pretendenta pieredzi 
iepirkumam Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

 
Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

 

 
Pretendenta pieredze iepriekšējo trīs gadu laikā, kas apliecina nolikuma 8.5.punktā norādīto pieredzi: 

Pakalpojuma saņēmējs 

(nosaukums) 

Pakalpojuma apraksts Pakalpojuma 

īstenošanas laiks 

(gads un mēnesis) 

Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, 

tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

    

 

 

 
Pretendenta pārstāvja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  



  

 

4.pielikums 
iepirkuma „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Nr.VPR/2015/16/NFI nolikumam 

 

 

Apliecinājums par pretendenta speciālistiem 
iepirkumam Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

 

Ar šo pretendenta nosaukums, Reģ.Nr.:numurs, juridiskā adrese: adrese, apliecina, ka pretendents līguma izpildē nodrošinās šādus speciālistus, kuru 

kvalifikācija atbilst nolikuma 8.6.punktā norādītajām prasībām. 

 

Speciālistu saraksts: 

Nr.p.k. Vārds un uzvārds  Speciālista loma līgumā 

(atsauci uz attiecīgo nolikuma 

apakšpunktu) 

Pieredzes atbilstība nolikuma prasībām Būvprakses 

sertifikāta numurs 

1.     

2.     

...     

 

 

 

 
Pretendenta pārstāvja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  



  

 

5.pielikums 
iepirkuma „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Nr.VPR/2015/16/NFI nolikumam 

 

Finanšu piedāvājums 
iepirkumam Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

 

 
Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs: 
 

Juridiskā adrese: 
 

 

Finanšu piedāvājums 

 

Pakalpojums Cena EUR PVN EUR 
Cena EUR 

ar PVN 

Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde 

(tehniskais projekts) ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” 

atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā 

saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma „Darba uzdevums” 

noteiktajām prasībām 

   

 

 

 

 
Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds: 
 

Amats: 
 



  

 

6.pielikums 
iepirkuma „Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

Nr.VPR/2015/16/NFI nolikumam 

 

 

Līguma projekts 
iepirkumam Nr.VPR/2015/16/NFI 

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” 

 

 

________________________________ 
Pasūtītāja Līguma numurs 

________________________________ 
Izpildītāja Līguma numurs 

  

 

Līgums par Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrādi (tehniskais projekts) ceļa 

„Jaunpriedaines – Spicieri” atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā 

 

Rīgā, 2015.gada „__”. ________ 
 

 Vidzemes plānošanas reģions, Administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas-Priedes personā, 

kura rīkojas saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona 2007.gada 17.janvāra Attīstības padomes sēdē 

Nr.1 apstiprināto nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,  

 Smiltenes novada pašvaldība, domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Smiltenes novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – 

Pašvaldība), no otras puses, un 

 Izpildītāja nosaukums, pārstāvja amats, vārds un uzvārds personā, kurš/-a rīkojas saskaņā 

ar pārstāvības pamats (turpmāk – Izpildītājs), no trešās puses (turpmāk abi kopā – Puses un katrs 

atsevišķi – Puse),  

 Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes 

stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-001 “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 

Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 2.4.apakšaktivitātes “Pašvaldību investīciju 

piedāvājumu investoru piesaistei sagatavošana” ietvaros, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus 

un spaidiem un pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma Nr.VPR/2015/16/NFI “ Smiltenes 

novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un summa 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs kā krietns un rūpīgs saimnieks veic Smiltenes novada 

investīciju piesaistes materiālu izstrādi (tehniskais projekts) ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” 

atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, saskaņā ar Līguma 1.pielikumu “Darba 

uzdevums” un Līguma 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums”(turpmāk – Darbs). 

1.2. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam ir 

EUR summa (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena 

procenta) apmērā (turpmāk – PVN), t.i., EUR summa (summa vārdiem), kas kopā ir EUR 

summa (summa vārdiem), turpmāk – Līguma summa.  

1.3. Līguma summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzētā Darba izpildi 

pilnā apjomā, t.sk., personāla izmaksas, nodokļus, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas 

(dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). 

 

2 Pušu pienākumi un tiesības 

 

2.1. Pasūtītāja pienākumi: 



 

2.1.1. ievērot visus šī Līguma noteikumus; 

2.1.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo 

informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darba izpildei; 

2.1.3. kopā ar Pašvaldību pieņemt izpildīto Darbu no Izpildītāja, ja Darbs izpildīts 

atbilstoši Līgumam un Līguma 1.pielikumam pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā 

termiņā; 

2.1.4. samaksāt Izpildītājam par Līguma un Līguma 1.pielikumā noteiktajā apjomā un 

termiņā izpildītu Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā 

sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu un rezultātiem.  

2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darba izpildi līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai, 

ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, paziņojot par to Izpildītājam 1 (vienu) 

darba dienu iepriekš. 

2.4. Pašvaldības pienākumi: 

2.4.1. ievērot visus šī Līguma noteikumus; 

2.4.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar tā rīcībā esošo informāciju un 

dokumentāciju, kas nepieciešama Darba izpildei; 

2.4.3. kopā ar Pasūtītāju pieņemt izpildīto Darbu no Izpildītāja, ja Darbs izpildīts atbilstoši 

Līgumam un Līguma 1.pielikumam pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā. 

2.5. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā 

sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu un rezultātiem. 

2.6. Izpildītāja pienākumi: 

2.6.1. ievērot visus šī Līguma noteikumus; 

2.6.2. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Darba izpildi 

noteiktajos termiņos un kārtībā; 

2.6.3. nodrošināt Darba izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām, ievērojot 

normatīvos aktus, kas regulē Līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī uzņemties 

atbildību par sekām, kuras iestāsies normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas 

ievērošanas rezultātā. 

2.7. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Pasūtītājam, Pašvaldībai vai trešajām 

personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, un atlīdzināt visus 

izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības 

rezultātā, radušies Pasūtītājam un trešajām personām. 

2.8. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt 

visus nepieciešamos pasākumus informācijas neizpaušanai, ko Izpildītājs ieguvis no 

Pasūtītāja Līguma izpildes gaitā, izņemot valsts institūcijas, kurām saskaņā ar likumu ir 

tiesības prasīt šādu informāciju. 

2.8. Izpildītājam ir tiesības prasīt samaksu par kvalitatīvu un savlaicīgu Darba izpildi atbilstoši 

Līguma noteikumiem. 

 

3. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība 
 

3.1. Darbu Izpildītājs apņemas izpildīt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

3.2. Līguma 1.pielikuma 10.punktā noteiktā starpziņojuma iesniegšanas termiņu Izpildītājs 

saskaņo ar Pasūtītāju un Pašvaldību, ievērojot, Līguma 3.1.punktā noteikto kopējo Darbu 

izpildes termiņu.  

3.3. Starpziņojumu, Pušu saskaņotajā termiņā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas un 

pieņemšanas aktu. Pasūtītājs un Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc starpziņojuma 

saņemšanas, pārbauda starpziņojuma atbilstību Līguma un Līguma 1.pielikuma noteikumiem 

un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu vai rīkojas saskaņā ar Līguma 3.6.punktā 

noteikto. 

3.4. Izpildītā Darba rezultātu, t.i. Līguma un Līguma 1.pielikumam atbilstoši izstrādātu un 

noformētu investīciju piesaistes materiālu (tehnisko projektu) ceļa „Jaunpriedaines – 

Spicieri” atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, Izpildītājs Līguma noteiktajā 

termiņā nodod Pasūtītājam ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Nodošanas un pieņemšanas 

akta projektu sagatavo, paraksta un Pasūtītājam iesniedz Izpildītājs.  



 

3.5. Pasūtītājs un Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.punktā minētā 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas, pārbauda izpildītā Darba atbilstību Līguma un 

Līguma 1.pielikuma noteikumiem un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu vai rīkojas 

saskaņā ar Līguma 3.6.punktā noteikto. Darba rezultāts, t.i. Līguma un Līguma 1.pielikumam 

atbilstoši izstrādātais un noformētais investīciju piesaistes materiāls (tehniskais projekts) 

ceļam „Jaunpriedaines – Spicieri” ar nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi tiek 

nodots pašvaldības īpašumā. 

3.6. Ja Pasūtītājs vai Pašvaldība konstatē trūkumus vai neatbilstības Izpildītāja iesniegtajā 

starpziņojumā vai Izpildītāja veiktajā Darbā, Pasūtītājs un Pašvaldība neparaksta nodošanas 

un pieņemšanas aktu un uzdodot Izpildītājam par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā novērst konstatētos trūkumus. Puses paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu pēc 

tam, kad Izpildītājs novērsis norādītos trūkumus un neatbilstības.  

3.7. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt nekvalitatīvi izpildītu Darbu, ja tas neatbilst Līguma vai 

Līguma 1.pielikuma noteikumiem, apmaksu veicot tikai par Līguma un Līguma 1.pielikuma 

atbilstošu un faktiski izpildītu Darbu, ko ir akceptējis Pasūtītājs un Pašvaldība. 

3.8. Darbu uzskata par izpildītu ar dienu, kad Puses savstarpēji paraksta Līguma 3.4.punktā 

noteikto nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai. 

 

4. Norēķinu kārtība 
 

4.1. Pasūtītājs par Līguma un Līguma 1.pielikumā noteiktajā apjomā un termiņā izpildītu Darbu 

veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 3.4.punktā minētā nodošanas un 

pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu uz 

Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu  

4.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja maksājums ir izpildīts Pasūtītāja 

izmantotajā maksājumu apstrādes sistēmā. 

 
5. Pušu atbildība 

 

5.1. Pušu zaudējumu apmērs ir aprobežots tikai ar Puses tagadējās (jau esošās) mantas 

samazinājumu. Šī Līguma ietvaros Pusēm nav pienākuma atlīdzināt otrai Pusei radušos 

sagaidāmās peļņas atrāvumu. 

5.2. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neizpilda Darbu pilnā apjomā atbilstoši Līgumā un 

Līguma 1.pielikuā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 

0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto Darbu 

izpildes termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

5.3. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 3.6.punkta kārtībā konstatētās 

Darba izpildes neatbilstības pilnā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru 

nokavēto trūkumu novēršanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

Līguma summas 

5.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir 

tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas. 

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas Izpildītājam pienākas, 

pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Izpildītājam. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma un neizslēdz zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākumu. 

 

6. Autortiesības 
 

6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Darba izpildes rezultātā radītie materiālie objekti un visi 

augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekti (turpmāk – 

Autortiesību objekts) un to aizsargā Autortiesību likums un citi normatīvie akti. 

6.2. Autortiesību objekts ir Pašvaldības īpašums. Pašvaldībai ar šo Līgumu un bez papildus 

atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un 



 

nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. 

Minētās tiesības Pašvaldība ir tiesīga izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās 

citām personām. 

6.3. Autora mantiskās tiesības uz Autortiesību objektu pēc nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas pāriet Pašvaldībai. 

6.4. Izpildītājs apņemas bez Pašvaldības rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektu, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par 

Pašvaldības īpašumu.  

6.5. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī 

autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību vai honorāru. 

 

7. Nepārvarama vara (Force Majeure) 

 

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par iemeslu ir 

notikumi vai apstākļi, kurus Puse nespēj kontrolēt, pret kuriem Puse nevarēja saprātīgi 

nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, un kurus to rašanās gadījumā Puse nevar novērst, 

vai pārvarēt (Force Majeure). 

7.2. Puse, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu 

laikā no Force Majeure iestāšanās, paziņo par to otrai Pusei, norādot saistības, kuru izpilde 

nav vai nebūs iespējama. 

7.3. Pēc Līguma 7.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma 

izpildes termiņu pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma 

izbeigšanu. 

7.4. Ja Puse nokavē Līguma 7.2.apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt 

Līguma izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz Force 

Majeure. 
 

8. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 

8.1. Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības grozīt Līgumu. Līguma grozījumi ir 

neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

8.2. Būtiski Līguma grozījumi ir veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 pantā 

noteikto kārtību tikai šādos gadījumos, ja: 

8.2.1. Darba izpildes laikā tiek mainītas Darba izpildes tehniskās prasības vai stājas spēkā 

izmaiņas normatīvajos aktos, kas pēc būtības neietekmē Līgumā noteikto Darba 

rezultātu;  

8.2.2. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā minētā 

Darba izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Darba apjoms. 

8.3. Pasūtītājam un Pašvaldībai kopīgi ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu 

zaudējumu atlīdzības pienākuma, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam vismaz 10 (desmit) 

darba dienas iepriekš ja: 

8.3.1. Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma saistības, vai ja tiek pieņemts Saeimas, 

Ministru kabineta lēmums vai Pasūtītāja lēmums par finansējuma samazināšanu, kā 

arī citu būtisku apstākļu dēļ; 

8.3.2. Pasūtītājam vai Pašvaldībai ir zudusi nepieciešamība saņemt Darbu no Izpildītāja. 

8.4. Ja Pasūtītājs un Pašvaldība kopīgi vienpusēji izbeidz Līgumu, Pasūtītājs 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, izdara pilnīgu norēķinu ar Izpildītāju par faktiski 

izpildīto Darbu, to faktiskā apmērā. 

8.5. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, noslēdzot rakstisku vienošanos, vienlaikus vienojoties par 

savstarpējo norēķinu kārtību.  

 

9. Citi noteikumi 

 

9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta visas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā 

noteikto saistību izpildei. 



 

9.2. No Līguma izrietošos strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nespēj atrisināt 

strīdu savstarpēju sarunu ceļā, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas tiesībām. 

9.3. Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā likumīgā veidā kļūst vai tiek atzīti 

par spēkā neesošiem, nelikumīgiem vai nesaistošiem, tas nekādā veidā neietekmē un 

neierobežo pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. 

9.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas elektroniski 

vai rakstiski otrai Pusei.  

9.5. Līguma izpildes laikā Puses nosaka šādus pilnvarotos pārstāvjus: 

9.5.1. no Pasūtītāja puses: vārds un uzvārds, tālrunis numurs, e-pasts: e-pasts; 

9.5.2. no Pašvaldības puses: Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas 

vadītāja Ilze Sausā, tel. 64707877, 29225765, e-pasts: ilze.sausa@smiltene.lv. 

9.5.3. no Izpildītāja puses: vārds un uzvārds, tālrunis numurs, e-pasts: e-pasts.  

9.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu 

un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

9.7. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

9.7.1. Līguma 1.pielikums „Darba uzdevums” (uz 4 lapām.); 

9.7.2 Līguma 2.pielikums „Izpildītāja piedāvājums” uz skaits lapām, kas glabājas pie 

Pasūtītāja. 

9.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz piecām lapām. Viens Līguma 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Pašvaldības un trešais – pie izpildītāja. Visi 

Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Pašvaldība Izpildītājs 

Vidzemes plānošanas reģions Smiltenes novada dome Nosaukums 

Reģ.Nr.90002180246 Reģ.Nr. 90009067337 Reģ.Nr. numurs 

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis 

LV-4101 

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV-4729 

Adrese: adrese 

Tālr. numurs Tālr. 64774844 Tālr. numurs 

Fakss: numurs Fakss: 64707583 Fakss: numurs 

E-pasts: e-pasts E-pasts: dome@smiltene.lv E-pasts: e-pasts 

Valsts Kase Banka: A/S “SEB banka” Banka: nosaukums 

Konts: 

LV37TREL921063104300B 

Konts: 

LV75UNLA0050014255591 

Konts: numurs 

SWIFT kods: TRELLV22 SWIFT kods: UNLALV2X SWIFT kods: kods 

 

 

/Guna Kalniņa-Priede/ 

 

 

/ Gints Kukainis / 

 

 

/Vārds uzvārds/ 

 

 

 

 


