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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1 Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants 
ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, CPV kods 71240000-2. 

1.2 Iepirkuma identifikācijas numurs:   AND 2017/1/ELFLA/LAP                                  . 

1.3 Pasūtītājs: Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr. . 90000036596, Pils iela 1  Alsunga,  
Alsungas novads, LV-3306. 

1.4 Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Santa Kreičmane, e-pasts 
iepirkumi@alsunga.lv, t.27813338   

1.5 Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:  Aivars Sokolovskis, e-pasts 
dome@alsunga.lv, t.29663384,  Fakss: 63351533 

1.6 Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana 
1.6.1 Iepirkuma priekšmets ir ceļu pārbūves projektēšanas darbi un autoruzraudzība objektā: 
1.6.1.1 Grāveri-Putni  ceļa pārbūve Alsungas novadā; 

1.6.2 Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents 
nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.6.3 Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 
līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, piektdien no 8.00 līdz 15.00, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novada 
domē, iesniedzot tos līdz 2017.gada 19.janvārim plkst. 14.30 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar 
ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē 
līdz iepriekšminētajam termiņam. 

1.6.4 Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kas saņemti pēc 
norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.5 Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 
novada domē. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no 
tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.6.6 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
1.6.6.1 Pasūtītāja nosaukums un adrese: Alsungas novada dome, Pils iela 1,  Alsunga, Alsungas 

novads, LV-3306. 
1.6.6.2 Pretendenta nosaukums un adrese, kontaktinformācija. 

1.6.7 Atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība 
Alsungas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. ID Nr. AND 

2017/1/ELFLA/LAP 

1.6.8 Pretendents iepirkuma procedūrai iesniedz vienu piedāvājuma eksemplāru ar atzīmi 
„Oriģināls” un divus eksemplārus ar atzīmi „Kopija”.  

1.6.9 Piedāvājumam ir trīs sastāvdaļas: 
1.6.9.1 Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā. 
1.6.9.2 Tehniskais piedāvājums. 
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1.6.9.3 Finanšu piedāvājums. 

1.6.10 Visas sastāvdaļas kopā vienotā dokumentā veido piedāvājumu. Uz tā titullapas tiek 
norādīta: 

1.6.10.1 Atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība 
Alsungas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, ID Nr. AND 

2017/1/ELFLA/LAP 
1.6.10.2 Atzīme „Oriģināls” (uz kopijām – atzīme „Kopija”).  
1.6.10.3 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs un 

faksa numurs. 
1.6.10.4 Datums. 

1.6.11 Visus piedāvājuma eksemplārus – vienu oriģinālu un divas kopijas ievieto 1.7.6 punktā 
minētajā aploksnē.   

1.6.12 Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši LR MK 2010.gada 28.septembra noteikumu 
Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

1.6.13 Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt sakārtotiem Nolikuma 1.daļas 3.punktā 
norādītajā secībā, jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām 
un jāatbilst satura rādītājam, kas jāiekļauj piedāvājuma sākumā. 

1.6.14 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja 
labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem. 

1.6.15 Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību 
apliecināt ar vienu apliecinājumu katram cauršūtam (caurauklotam) piedāvājuma 
eksemplāram. 

1.6.16 Tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo latviešu valodā datora izdrukas veidā. 

1.6.17  Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti 
atpakaļ pretendentiem. 

1.7 Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.7.1 Paredzamais garākais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš ir 45 dienas no piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.2 Lai pasūtītājs spētu noteiktā termiņā izskatīt piedāvājumu un noslēgt līgumu, pretendents 
tiek lūgts noteikt piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāku kā 1.8.1 punktā norādīto. 
Pretendents drīkst piedāvāt arī garāku piedāvājuma derīguma termiņu. 

1.7.3 Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1 punktā noteiktajā termiņā, 
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents 
piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas 
par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.8 Piedāvājuma izvēles kritēriji 

1.8.1 Piedāvājuma izvēlei no šā Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem tiek noteikts 

kritērijs – zemākā cena. 

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

2.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
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2.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

2.1.1.1.Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 
likvidēts. 

2.1.1.2.Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par 
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad 
iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 
iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 EUR. 

2.1.2 Pret pretendentu ir vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu pretendenta 
bilances aktīviem. 

2.1.3 Uz 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, ir attiecināmi šā Nolikuma 1. daļas 2.1.1. un/vai 2.1.2.punktā minētie 
nosacījumi. 

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1 Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2.3 Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis 

2.3.1 Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums par 2013. – 2015.gadiem vidēji vienā gadā ir 
vienāds vai lielāks par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās līgumcenas bez PVN 
dubulto apmēru. Pretendenta, kurš savu saimniecisko darbību ir uzsācis 2013.gadā vai 
vēlāk, finanšu apgrozījumam pretendenta darbības periodā katrā no pilniem darbības 
gadiem ir jābūt vienādam vai lielākam par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās 
līgumcenas bez PVN dubulto apmēru.  

2.4 Tehniskās un profesionālās spējas 

2.4.1 Pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kvalitatīvi un atbilstoši 
pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga rakstura un apjoma 
projektēšanas darbu līgumu (izstrādātie būvprojekti atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir 
saskaņoti un akceptēti būvvaldē), kur katra projektēšanas darbu līguma ietvaros izstrādāts 
autoceļu vai ielu pārbūves un/vai izbūves būvprojekts un veikta tā autoruzraudzība 
(pārbūvējamo un izbūvējamo ceļu vai ielu kopgarums ir vismaz 3 (trīs) km). 

2.4.2 Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) ceļu 
projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā kā būvprojekta vadītājs 
vismaz 1 (viena) projektēšanas darbu līguma izpildes ietvaros ir vadījis būvprojektu 
izstrādi  autoceļu vai ielu pārbūvei un izbūvei un veicis tā autoruzraudzību (pārbūvējamo 
un izbūvējamo ceļu vai ielu kopgarums ir vismaz 3 (trīs) km). 
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3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1 Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā 

3.1.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt    
Alsungas novada grants ceļu pārbūves projektēšanas darbus un autoruzraudzību saskaņā 
ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona, kas ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. 
Personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). 

3.1.2 Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai 
(Nolikuma 2.daļas 1.punkts). 

3.2 Pretendentu atlases dokumenti 

3.2.1 Piedāvājumā ietvertie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 
3.2.1.1 Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai izdruka no būvkomersantu 

reģistra. 
3.2.1.2 Pretendenta apliecināta izziņa par finanšu apgrozījumu par 2013. – 2015.gadiem (atsevišķi 

par gadiem, kopējo un vidējo). 
3.2.1.3 Informācija par pretendenta pieredzi autoceļu un ielu pārbūves un izbūves darbu  

projektēšanā 2013. – 2015.gados (Nolikuma 2.daļas 2.punkts).  
3.2.1.4 Vismaz divas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par 2013. – 2015.gados veikto autoceļu un 

ielu pārbūves un izbūves darbu projektēšanu. 
3.2.1.5 Pretendenta projektētāja (projektētāju) un nepieciešamības gadījuma citu speciālistu, kas 

tiks nodarbināti līguma izpildē, saraksts, kam jāpievieno katra speciālista parakstīts CV 
(Nolikuma 2.daļas 3.punkts) ar norādi uz iepriekšējos trijos gados iegūtu profesionālu 
pieredzi un apliecinājumu par gatavību piedalīties darbu izpildē, kā arī attiecīga 
būvprakses sertifikāta apliecināta kopija. 

3.2.2 Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā Nolikuma 1.daļas 
2.1.1 punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs: 

3.2.2.1 Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 
1.daļas 2.1.3 punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 
sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju. 

3.2.2.2 Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 
1.daļas 2.1.3 punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 
punktā minēto personu neattiecas šā Nolikuma 1.daļas 2.1.1 punktā noteiktie gadījumi. 
Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 
termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

3.2.3 Atkarībā no atbilstoši šā Nolikuma 1.daļas 3.2.2.1 punkta „b” apakšpunktā norādītās 
pārbaudes veikšanas un no Valsts ieņēmumu dienesta iegūtās informācijas pasūtītājs: 

3.2.3.1 Neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā Nolikuma 1.daļas 
2.1.2 punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. 

3.2.3.2 Informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 
parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir 
konstatēts, ka tam vai šā Nolikuma 1.daļas 2.1.2 punktā minētajai personai dienā, kad 
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai 
dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā 
uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 
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lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 
eiro, un nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas 
– apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā Nolikuma 1.daļas 
2.1.2 punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz 
attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
eiro. Ja noteiktajā termiņā minētā izziņa nav iesniegta, pasūtītājs pretendentu izslēdz no 
dalības iepirkumā. 

3.3 Tehniskais piedāvājums 

3.3.1 Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst visiem tehniskās  specifikācijas nosacījumiem un ir 
sagatavojams, pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas veidni (Nolikuma 2.daļas 
4.punkts). 

3.3.2 Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteiktajām prasībām (Nolikuma 2.daļas 
5.punkts). 

3.4 Finanšu piedāvājums 

3.4.1 Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 2.daļas 
6.punkts). 

3.4.2 Finanšu piedāvājumā norāda cenas eiro (EUR). 

3.4.3 Finanšu piedāvājumā norāda cenas bez  PVN,  21 % PVN, kā arī kopējo cenu ar PVN. 

3.4.4 Piedāvājuma cenās jāietver visi paredzētie izdevumi.  

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1 Vispārīgie noteikumi 

4.1.1 Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija (turpmāk- komisija), kas izvērtē pretendentu un 
to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka iepirkuma procedūras 
uzvarētāju. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē. 

4.1.2 Nepieciešamības gadījumā sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma 
izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildu paskaidrojumus. 

4.2 Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

4.2.1 Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi 
sagatavoti un noformēti atbilstoši šā Nolikuma 1.daļas 1.7 punktā norādītajām prasībām. 

4.2.2 Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var 
lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

4.3 Pretendentu atlase 

4.3.1 Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai 
pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikuma 1.daļas 3.2.1 punktā noteiktajām 
prasībām. 

4.3.2 Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis 
kādu no Nolikuma 1.daļas 3.2.1 punktā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie 
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dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām, vai sniegta nepatiesa informācija), komisija 
izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. 

4.3.3 Ja pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 
iepirkumā. 

4.3.4 Ja pretendents neiesniedz Nolikuma 1.daļas 3.2.3.2 punktā minēto izziņu no Valsts 
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka dienā, kad 
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, 
attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, komisija izslēdz pretendentu no 
turpmākās dalības iepirkumā. 

4.3.5 Ja pret Pretendentu ir vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu 
Pretendenta bilances aktīviem, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 
iepirkumā. 

4.4 Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude 

4.4.1 Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko 
piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

4.4.2 Ja pretendenta tehniskais piedāvājums nav sastādīts atbilstoši noteiktajām prasībām, 
neatbilst tehniskās specifikācijas nosacījumiem, vai nav sniegta visa pieprasītā 
informācija, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 

4.4.3 Ja finanšu piedāvājums nav sastādīts atbilstoši finanšu piedāvājuma formai, komisija 
var lemt par piedāvājums tālāku izskatīšanu. 

4.5 Piedāvājumu vērtēšana 

4.5.1 Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 
kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 
laboto piedāvājuma summu komisijas paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

4.5.2 Komisija no piedāvājumiem, kas atbilst šā Nolikuma prasībām, izvēlas piedāvājumu 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā noteiktajai kārtībai, kā kritēriju 
nosakot zemāko cenu. 

 

5. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMS 

5.1 Iepirkumu komisija, saņemot šā Nolikuma 1.daļas 3.2.3.2 punktā norādīto informāciju, ka 
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās 
datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 eiro, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar izvēlēto 
pretendentu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos 
pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, kā ar visu pretendentu piedāvātās līgumcenas. 
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5.2 Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto 
lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. 

5.3 Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu par projektēšanas darbu veikšanu saskaņā ar šā Nolikuma 
noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3.daļa). Piegādātājs saņemtā 
līguma divus eksemplārus paraksta, apzīmogo un atgriež vienu eksemplāru pasūtītājam 
desmit darba dienu laikā pēc tā sastādīšanas un izsūtīšanas. 

5.4 Autoruzraudzības līgums tiks noslēgts pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja 
izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas. 
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2. daļa 

 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMU VEIDNES 
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1. VEIDNE PRETENDENTA PIETEIKUMAM 
 
 

Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai 
 
 
Ar šo piedāvājumu apliecinām savu līdzdalību iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa 
pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr. AND 2017/1/ELFLA/LAP 

 
 
 
 
Pretendenta nosaukums _____________________________________________________ 
 
Reģistrācijas numurs _______________________________________________________ 
 
PVN maksātāja reģistrācijas numurs __________________________________________ 
 
Juridiskā adrese ___________________________________________________________ 
 
Pasta adrese ______________________________________________________________ 
 
Tālrunis ______________, fakss ______________, e-pasts _________________________  
 
Bankas rekvizīti: ___________________________________________________________ 
 
Amatpersona (līguma noslēgšanai) ____________________________________________ 

                                              (ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Kontaktpersona ____________________________________________________________  
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) 

 
 
 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizām iepirkuma procedūras un 

līguma prasības, tās ir skaidras un saprotamas, iebildumu un pretenziju nav. Mēs piekrītam 
piedalīties iepirkuma procedūrā un garantējam prasību izpildi, kā arī garantējam iesniegto 
dokumentu un informācijas patiesumu. 

 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 
Z.V. 
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2. VEIDNE INFORMĀCIJAI PAR PIEREDZI AUTOCEĻU UN IELU PĀRBŪVES  

DARBU PROJEKTĒŠANĀ 
 
 
 

Informācija par pretendenta pieredzi ielu un ceļu pārbūves darbu projektēšanā 2013. – 
2015.gados 

 

Nr. 
p.k. 

Objekta 
adrese 

Objekta 
nosaukums 
un veikto 

projektēšanas
darbu īss 

raksturojums 

Ģenerāluz-
ņēmējs vai 
apakšuz-
ņēmējs 

(norādīt) 
 

 

Darbu 
vērtība 

EUR bez 
PVN 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 
darbu 

vērtības 
bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, 
adrese, 

kontakt- 
persona, 
telefona 

Nr.) 

Darbu 
uzsākšanas 

un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

        
        
        
        
        
        

 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

(amats, paraksts, vārds uzvārds) 

             Z.V. 
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3. VEIDNE CV 

 
 
 

Darba pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums 
 

Iepirkuma nosaukums: „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants 
ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr. AND 2017/1/ELFLA/LAP 

 
 
 
Paredzētā pozīcija iepirkumā _______________________________________________ 

                                                                  (amata nosaukums) 

 
1. Personas dati 

Vārds  
Uzvārds  
Dzimšanas datums  
Kontakttālrunis  
 
2. Izglītība 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no –līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 
   
   
   
 
 3. Citas iemaņas un prasmes 
 
 
 4. Amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums 
 
 
 5. Galvenā specializācija (kvalifikācija) 
 
 
6. Darba pieredze (pēdējie 5 gadi) 

Uzņēmuma nosaukums Adrese Datums 
(no – līdz) 

Amats 

    
    
    

 
7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi (pēdējie 5 gadi) 

Valsts institūcija vai 
komersants 

Amats Objekta nosaukums un adrese Izpildes 
gads 
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  8. Apliecinājums par pieejamību 
Ar šo apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība 
Alsungas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” (Identifikācijas Nr. AND 2017/1/ELFLA/LAP) 
, un gadījumā, ja (pretendenta nosaukums) tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks 
noslēgts iepirkuma līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt (amata nosaukums) 
pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma 
parakstīšanas dienas līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai. 
                   

   
 

Ar šo es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi 
un kvalifikāciju. 
 

 

__________________________________________________________________________ 
(paraksts, vārds uzvārds) 

 
2017.gada __. _______ 
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4. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (veidne tehniskajam piedāvājumam) 
 
4.1 Pārbūvējamai ceļš  

 
1.  Grants ceļa Grāveri-Putni pārbūve Alsungas novadā  
 
4.2 Projektēšanas uzdevums  
 

Tehniskā specifikācija 
(projektēšanas uzdevums) 

„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros”. Identifikācijas Nr. AND 2017/1/ELFLA/LAP 

 
 

1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1.  Objekts Grants ceļa Grāveri-Putni pārbūve Alsungas novadā  
1.2.  Projektējamā 

objekta adrese 
Grāveri-Putni, Alsunga, Alsungas novads 

1.3. Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums 

62420120177 

62420110087 

1.4. Zemesgabala 
īpašnieks 

Alsungas novada pašvaldība, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

1.5. Trases garums Grāveri-Putni (0.00-4.34) 
Autoceļu kopgarums- 4.34 km 

1.6. Projekta pasūtītājs Alsungas novada pašvaldība, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

1.7. Pasūtītāja atbildīgais 
pārstāvis 

Alsungas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis 
e-pasts: aivars.sokolovskis@apollo.lv, tālr.29663384 

2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 
kods 

21120102-ceļi ar mīksto segumu 

2.2. Būvniecības ieceres 
iesnieguma veids 

I 
grupa 

Jaunbūve Paskaidrojuma raksts  
Atjaunošana Nav nepieciešana dokumentācija  
Pārbūve Paskaidrojuma raksts  

Nojaukšana Paskaidrojuma raksts  
Konservācija Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi” (turpmāk  - MK 14.10.2014. 
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi”) 3.5.5. punktam 

 

II 
grupa 

Jaunbūve Būvniecības iesniegums  
Atjaunošana Atjaunošanas karte  
Pārbūve Būvniecības iesniegums atbilstoši MK 

14.10.2014. noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam 

X 

Nojaukšana Būvniecības iesniegums  
Konservācija Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633  
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„Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam 

III 
grupa 

Jaunbūve Būvniecības iesniegums  
Atjaunošana Atjaunošanas karte  
Pārbūve Būvniecības iesniegums  
Nojaukšana Būvniecības iesniegums  
Konservācija Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam  

2.3.  Esošās situācijas 
apraksts 

Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes sastāvam. Novērojami dažādas 
pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas un nepietiekamās ūdens 
atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi- nolietojies grants segums ar dabīgo granti, dažāda 
tipa grunts segumi. Vietām neatbilstošas seguma rupjās materiālu frakcijas dēļ nav 
iespējams veikt ikdienas uzturēšanas darbus. Brauktuves malās izveidojušies 
apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši vai to nav 
tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasara sezonā vai ilgstošās lietavās 
segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek 
kavēta uzņēmējdarbība, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuves īpašumiem. 
Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas, aizaugušas ar augiem un aizbirušas. Nav 
veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem. 

2.4.  Projektēšanas 
mērķis/ 
sasniedzamais 
rezultāts  

Pārbūvēt autoceļa konstrukciju satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā 
lauksaimniecisko ražošanas un skolēnu pārvadājumu satiksmes prasības. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, 
Autoceļu un ielu būvnoteikumiem. 

3.1.  Īpašuma tiesību 
apliecinošie 
dokumenti 
zemesgabalam/obje
ktam 

Sagatavo un iesniedz pasūtītājs. 

3.2. Būvniecības 
ierosinātāja pilnvara 

Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu 
izpildīt līguma nosacījumus. 
Sagatavo pasūtītājs. 

3.3. Tehniskā 
apsekošanas 
atzinums 

Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. 
Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. 
Izstrādā atbilstoši: 
1) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” (turpmāk - MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi”)  14. pantam 

2) Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” 

3.4. Inženierizpēte Ģeodēziskā un topogrāfiskā Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

X   
Veic saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 
19. līdz 25. pantam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 Ja nepieciešams inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas 
izstrādātājs.Topogrāfisko izpēti nodrošina pasūtītājs.  

3.5. Tehniskie un/ vai 
īpašie noteikumi 

Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs 
Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās 
būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem. 
Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam 
oriģinālus. 

3.6. Saskaņojumi ar Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs 
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trešajām personām Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu ar 
zemes īpašnieku izsniedz Pasūtītājs. 
Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam. 

3.7. Koku un krūmu 
ciršanas atļauja 

Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs 
Ja, nepieciešams, izsniedz Alsungas novada pašvaldība normatīvos aktos noteiktā 
kārtībā. 
Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas). 

4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT 

4.1.  Vispārīgie 
projektēšanas 
noteikumi 

Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu 
Grāveri-Putni 4.34 km (0.00-4.34km) 
Autoceļa kopgarums- 4.34 km  
 
Inženierizpētes sadaļa  

Ģeotehniskā izpēte veicama, ja nepieciešams un konsultējoties ar pasūtītāju. 

Satiksmes intensitāte 

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes sastāva izpēti 
autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles pamatojumam, konsultējoties ar 
Alsungas novada pašvaldību. 

Plāna risinājums 

Autoceļa pārbūvi iespēju robežās paredzēt Alsungas novada pašvaldības 
zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus.) Saglabājams 
esošais normālprofils un trases plāns. Ceļa brauktuves platums paredzams robežās 
5,50-7,00m, ja esošais brauktuves platums<5,50m iespēju robežās paredzēt satiksmes 
izmaiņu laukumus, ja esošais brauktuves platums>7,00m paredzēt brauktuves 
sašaurināšanu līdz 7,00m. Projektējot brauktuvi, nomales neparedzēt. Paredzēt esošo 
nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu 
īpašniekiem, nomniekiem un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas 
nobrauktuves- tikai pēc saskaņojuma ar pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu 
izbūvi iespēju robežās paredzēt Alsungas novada pašvaldības zemesgabala robežās. 

Garenprofila risinājums 

Zemes klātni projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā 
izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, 
profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, lai būtu minimāli 
zemes darbi.  

Konstruktīvais risinājums 
Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, atjaunojot tikai grants seguma kārtu, 

paredzot satiksmes slodzei atbilstošu biezumu un minerālo materiālu izvēlēties 
atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015”, kas apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ 
Tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā (turpmāk “Ceļu specifikācijas 2015”)1 
prasībām.  Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā (pēc tehniskās apsekošanas 
rezultātiem) lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās 
grunts norakšanu un drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. 

Aprīkojuma risinājums 

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā vai sarežģī 
piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot 
ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas 
ātruma. 

Ūdens atvades risinājums 

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma 
šķērskrituma izveidi. 

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju 
tīrīšanu un rakšanu (ja nepieciešams). Grāvju tekņu nostiprinājums atbilstoši 
kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu 
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zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt 
individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas 
un to stāvokli nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. 
Nav pieļaujama ūdens uzkrāšanās pie autoceļam piegulošajiem īpašumiem. Paredzēt  
bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam 
risinājumu saskaņot ar pasūtītāju. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt polietilēna 
atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām ar minimālo diametru zem 
nobrauktuvēm d=300mm un zem brauktuves d=500mm. Esošās caurtekas saglabāt 
vai pārbūvēt nepieciešamā augstumā, ja tās atbilst prasībām, pretējā gadījumā 
nododamas Pasūtītājam. Caurteku galu nostiprinājumus paredzēt no 
ģeosintētiskajiem materiāliem. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to 
aizsardzību vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, 
iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Būvizmaksu sadaļa 
Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā 
gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā. Projektētāja parakstītu tāmju komplektu 
papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko 
dokumentāciju. 

4.2.  Dokumenti, kas 
iesniedzami kopā ar 
būvniecības 
iesniegumu- 
būvvalde pieņem 
lēmumu viena 
mēneša laikā. 

Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. 
Pārbūvei: 
1. Aizpildīts būvniecības iesniegums,  
2. Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), MBP sastāvs atbilstoši MK noteikumu 

Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 73.punkta prasībām 

4.3.  Būvatļauja- 
būvvalde izsniedz 
viena mēneša laikā 

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos 
dokumentus, lai varētu saņemt būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs 
sagatavo pilnvaru. 

4.4. Būvprojekta sastāvs 
saskaņā ar MK 
14.10.2014. 
noteikumiem Nr.633 
„Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi” 

Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. 

1. Vispārīgā daļa, atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi” 85.1.punkta prasībām. 

2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, atbilstoši MK noteikumu Nr.633 
“Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85.2.punkta prasībām. 

3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma. 
4. Inženierrisinājumu daļa, atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un 

ielu būvnoteikumi” 85.4.punkta prasībām. 
5. Darbu organizēšanas projekts:  
5.1. Būvdarbu ģenerālplāns ar transporta un gājēju kustības organizācijas 

shēmām būvdarbu laikā. 
5.2. Darba aizsardzības plāns. 
5.3. Skaidrojošs apraksts. 

6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību  
             Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas 
             ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

7. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 

8. Būvdarbu apjomi 

9. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā  

5. NOSACĪJUMI 

5.1. Projektēšanas 
ilgums 

26 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, no tām: 

8 nedēļas – Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP); 

8 nedēļas – Būvprojekta (BP) izstrādāšana, saskaņošana un atzīmes izdarīšana 
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būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 

4 nedēļas – Būvprojekta ekspertīze (organizē pasūtītājs) 

2 nedēļas – Būvprojekta precizēšana atbilstoši ekspertīzes slēdzienam 

4 nedēļas - Būvprojekta iesniegšana Būvvaldē un atzīmes izdarīšana būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi 

5.2. Saskaņošana ar 
pasūtītāju 

Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar interesētajām 
institūcijām. 
MBP - saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Alsungas novada pašvaldībai. 
Saskaņošanas ilgums – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās 
dokumentācijas koriģēšana. 

Būvprojekts (BP) saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Alsungas novada 
pašvaldībai. Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 
darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana. 

5.3. Saskaņošanas ar 
citām institūcijām 

Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar 
ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas 
ar pasūtītāju. 

5.4. Tehniskās 
dokumentācijas 
saskaņošana/atzīmes 
izdarīšana 
būvatļaujā par 
projektēšanas 
nosacījumu izpildi 

Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs: pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un 
citām ieinteresētajām  institūcijām iesniedz Alsungas novada pašvaldības būvvaldē 
pilnu būvprojektu un saņem atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 

5.5. Būvniecības ieceres 
dokumentācijas 
eksemplāru skaits 

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: 

Būvniecības iesniegumu (viens iesniegums) 

3 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Alsungas novada pašvaldības Būvvaldei, 
1 eksempl. Autoram, 1 oriģināls eksempl. Pasūtītājam) un  
CD formātā (rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos); 

Būvprojektu minimālā sastāvā  

 3 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Alsungas novada pašvaldības Būvvaldei, 
1 eksempl. Autoram, 1 oriģināls eksempl. Pasūtītājam) un  
CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise 
failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, 

kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

 

5.6. Būvprojekta 
eksemplāru skaits 

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: 

Būvprojektu 

6 eksemplārus papīra versijā: 
      1) Grāveri-Putni autoceļa pārbūve 
 (1.eksempl. Alsungas novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, 
lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (no tiem 1 eksempl. 
Oriģināls)) un  
CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office 
failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, 

kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)  

Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 
eksemplārā – oriģināli. 

5.7. Nosacījumi par 
finansējuma 
piesaisti pārbūvei 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 „Noteikumi par valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 "Valsts un Eiropas 
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Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" 

6. Prasības autoruzraudzībai 

  Paredzēt autoruzraudzību. 
Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba 
dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.  
Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas 
reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 
Autoruzraudzības izmaksas –nedrīkst pārsniegt 20% no Tehniskās dokumentācijas 
izstrādes izmaksām. Autoruzraudzības izmaksas jāuzrāda atsevišķā izdevumu 
pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus 
pēc būvatļaujas akceptēšanas.  

1Ja būvprojekta izstrādes laikā tiek izdarīti grozījumi “Ceļu specifikācijas 2015”, ņemt vērā grozījumus. 
 
Saskaņoja: 
 
Pasūtītājs:       Projektētājs: 
 
_____________________________    _______________________ 
 
 
2017. gada_________________  
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5. PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM 
 
5.1 Tehniskais piedāvājums jāsastāda atbilstoši projektēšanas uzdevumam. 

5.2 Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta vadošo speciālistu komandas sastāvs un 
organizatoriskā struktūra. 

5.3 Tehniskajam piedāvājumam pievieno projektēšanas darbu etapu izpildes kalendāro laika 
grafiku pa nedēļām, paredzot maksimālo projektēšanas darbu izpildes laiku 6.5 mēneši no 
līguma parakstīšanas dienas. 

5.4 Tehniskā piedāvājuma virsrakstā jābūt programmas un iepirkuma nosaukumam. 

5.5 Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno apliecinājums (brīvā formā), ka projektēšanas 
darbu izpildē tiks izmantotas licencētas programmas (pievienot apliecinošas kopijas). 

5.6 Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par objekta apsekošanu. Par  
apsekošanu sazināties ar kontaktpersonu Aivaru Sokolovski, e-pasts dome@alsunga.lv, 
t.29196396 , lai vienotos par apsekošanas laiku. 
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APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU (veidne) 

 
Objekti: Grāveri-Putni, Alsunga, Alsungas novads 

Apsekošanas datums: 2017.gada ___.___________ 

Apsekošanas laiks: _________________________ 

Iepirkums: Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa pārbūvei 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros identifikācijas Nr. AND 2017/1/ELFLA/LAP 

 

Pretendents: 

Pretendenta nosaukums Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese 

 

 

 

 

  

 

Pretendenta pārstāvis: 
____________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats) 

 

 

Pasūtītāja pārstāvis: 
______________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats) 
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6. VEIDNE FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM 

 
Finanšu piedāvājums 

iepirkuma procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Projektēšanas darbi un 
autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” 

Identifikācijas Nr. AND 2017/1/ELFLA/LAP 
 

1. Mēs piedāvājam veikt projektēšanas darbus un autoruzraudzību Pāvilostas novada 
grants ceļu pārbūvei atbilstoši šā nolikuma tehniskajai specifikācijai par sekojošām cenām: 
 
Nr.  Nosaukums Cena EUR 

bez PVN 
PVN 
21% 

Cena EUR  
ar PVN 

1. Grāveri-Putni, Alsunga, Alsungas novads 

projetēšana 

   

2. Autoruzraudzība    
 Kopā    

 
2.Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu ___ dienas no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. 
 
______________________________________________________________________________ 
    (amats, paraksts, atšifrējums) 

Z.V.  
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3. daļa 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
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PROJEKTS 

  
 LĪGUMS  

 Nr. …. 
 
 
Alsungā                                                    201_.gada _________ 

 
 

Alsungas novada dome, reģ. nr. 90000036596, adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novads, LV-3306, tās domes priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kas rīkojas pamatojoties 
uz likumu „Par pašvaldībām” un Alsungas novada domes nolikuma pamata, turpmāk tekstā 
saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un ______________________, reģistrācijas Nr. 
____________, ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, 
turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā sauktas Puses, bet katra atsevišķi Puse, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā izsludinātā iepirkuma 
„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, 
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.  

 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt  būvprojektu, turpmāk tekstā Projekts, 
saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikuma 2.daļas 4.punktā „Tehniskā specifikācija” 
norādīto projektēšanas apjomu un uzdevumu. 

1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas 
Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.  

1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra (atsevišķa) 
Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.  

 
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Pakalpojuma cena bez PVN ir _________EUR (summa vārdiem), 21 % PVN ir ________ 
EUR (summa vārdiem). Kopējā līguma cena ir ________ EUR (summa vārdiem). Līguma 
cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar šā Līguma izpildi. 

2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas 
Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.3. Apmaksas kārtība: 
2.3.1. Maksājums saņemams pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, Alsungas novada domes 

būvvaldes akceptēta tehniskā projekta saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta 
parakstīšanas, saskaņā ar Izpildītāja rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā. 

2.3.2. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 
bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdi, 
kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu 
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un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.  

2.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 
Izpildītajam paredzētā maksājuma.  

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Līguma izpildes termiņš, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, ir 6.5 mēneši. 

3.2. Izpildītājs projekta izstrādi pilnībā veic līdz 2017.gada ______, ievērojot projektēšanas 
darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus.  

3.3. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas 
noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu 
pastāvēšanas laika posmam.  

 
4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru 
paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu 
izpildes, ko apliecina Pāvilostas apvienotās pašvaldību būvvaldes atzīme būvatļaujā.  

4.2. Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis 
visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka 
Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta sadaļu izpildes kārtību un termiņu, 
kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību 
novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.  

4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta 
izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.  

4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto 
kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana 
pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.  

4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, 
Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šajā gadījumā 
ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. 
Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta 
līgumcenas.  

           
5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. Izpildītājs, izstrādājot Projektu, apņemas:  
5.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā 

noteiktajos termiņos;  
5.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas 

normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un 
reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;  

5.1.3. piedalīties Pasūtītāja rīkotās sapulcēs, kurās Izpildītājs informē Pasūtītāju par 
projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai; 

5.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma 
noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta 
izstrādi;  

5.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, 
norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz 
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nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un 
norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes 
termiņu;  

5.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs 
konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt 
paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot 
Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas brīža.  

5.2. Pasūtītājs apņemas:  
5.2.1. pieņemt no Izpildītāja pilnībā izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pāvilostas 

apvienotajā pašvaldību būvvaldē saskaņoto Projektu atbilstoši Līgumā noteiktajai 
pieņemšanas kārtībai, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pāvilostas apvienotā pašvaldību būvvalde 
būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

5.2.2. pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību 
Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;  

5.2.3. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju 
un dokumentāciju. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par 
Projekta izstrādes gaitu. 

 
6. APDROŠINĀŠANA 

6.1. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laika no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam 
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu 
un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā 
noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto 
būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, 
uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām 
personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai 
bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un 
būvdarbu laikā.  

6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas 
līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir 
pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt 
Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.  

6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām 
iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.  

6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.  

 

 
 

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs var 
pieprasīt Pasūtītājam maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru 
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nokavējuma dienu no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no 
savlaicīgi neapmaksātās summas.  

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Projekta izstrādes 
pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājs var pieprasīt 
Izpildītājam maksāt Pasūtītajam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma 
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.  

7.3. Ja iestājas Līguma 5.1.6.punktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam 
tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laika no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma 
saņemšanas brīža, Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam maksāt Pasūtītājam līgumsodu 
0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 
kopējās līgumcenas.  

7.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu 
savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas 
izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā 
Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu 
grupu defekta cēloņu noteikšanai.  

7.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra 
par katru gadījumu:  

7.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši 
Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;  

7.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis 
informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu 
pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes 
būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma 
noslēgšanai.  

7.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek 
piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.  
 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.1 Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu 
nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas 
institūciju lēmumi).  

8.2 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 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.  

8.3 Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu 
attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 
trīs mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.  

 

 
 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1 Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt 
sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un 
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domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai 
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

9.2 Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības 
Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir būvvalde.  

 
 

10. LĪGUMA GROZĪŠANA 

10.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 671.panta 
nosacījumiem. 

10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas Puses. 

10.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja: 
10.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai 

novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;  
10.3.2. darba veikšanu kavē būtiski projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav Izpildītāja 

radīti.  
 

11. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu Pušu saistību 
pilnīgai izpildei. 

11.2. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to ar 
ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ari minēto brīdinājumu nodod 
personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) 
kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret 
parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja 
brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras 
intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par 
to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.  

11.3. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods 
sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.  

11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja: 
11.4.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma 
izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts; 

11.4.2. Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā 
Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;  

11.4.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;  
11.4.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto 

apdrošināšanas līgumu.  

11.5. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko 
tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz 
Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums 
tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.  

11.6. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma 
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad 
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Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas 
saistībā ar Līguma laušanu.  

 
12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

12.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar 
Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 
16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās 
autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja 
ataujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā ari prasīt Izpildītājam tos mainīt, 
pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs 
piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.  

12.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai 
būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un 
dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs 
apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav 
saistītas ar objekta autoruzraudzību.  

12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar 
Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas 
parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas.  

12.4. Līgums sastāv no 6 (sešām) lapām un sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no 
kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Abiem līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  
 

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 
 
 
Pasūtītājs:                                           
Alsungas novada dome 
Pils iela 1, Alsunga, 
Alsungas  novads, LV-3306 
Reģ. Nr. 90000036596 
AS Swedbanka, HABALV22 
Konts LV32 HABA 0001402037066   

Izpildītājs 
 

 
 
 
_________________________ A.Sokolovskis    __________________________  
 
 
    z.v.                                                                                           z.v. 
 
 

 

 

 

 

 
 


