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1. Pasūtītājs un Pas ūtītāja kontaktpersona 
 

Pasūtītāja 
nosaukums 

SIA „ORNAMENTS”,  
reģistrācijas numurs: 41503003743 

Adrese Ilūkstes nov., Ilūkste., Jelgavas iela 21, LV-5447 

Pasūtītāja 
kontaktpersona 

Jurijs Altāns 

Tālruņa Nr. 654-62157, 26402197 

Faksa Nr. 654-62157 

e-pasta adrese ornaments@ilukste.lv 

„m ājas lapa” www.ilukste.lv 

 
2. Pretendents un apakšuz ņēmēji 

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu 
apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu. 
 

2.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 
a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),  
b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 
e. pretendenta pilnvarota persona. 

 
2.3. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, 

kura veiks darbus, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai 
šī persona darbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 
 

3. Iepirkuma dokument ācijas sa ņemšana un sazi ņa  
 

3.1. Ar nolikumu un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem līdz 5.1.2. punktā 
minētā piedavajuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Ilūkstes novada 
pašvaldības majas lapā www.ilukste.lv kurā publicēts paziņojums par Iepirkuma 
procedūru. 
 

3.2. Ar nolikumu un visiem papildus nepieciešmajiem dokumentiem līdz 5.1.2. punktā 
minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties arī uz vietas, darba 
dienās no plkst.08:00 līdz plkst. 16:30, SIA „ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, 
Ilūkstē, 6.kabinetā. 

 
3.3. Iepirkuma procedūras noolikumu (turpmāk –nolikums) drukātā veidā var saņemt bez 

maksas pēc pieprasījuma triju darbadienu laikā SIA „ORNAMENTS” Jelgavas ielā 
21, Ilūkstē, 6.kabinetā, darba dienās pa plkst. 08:00 līdz plkst. 16:30. 

 
3.4. Ieinteresētajiem piegādātajiem ir pienākums sekot līdzi nolikumā publicētajai un/vai 

aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresēta 
persona nav iepazinusies ar informāciju, kuurai ir nodrošinata brīva un tieša 
elektroniska pieeja. 
 

3.5. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem 
iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu un faksu vai e-pastu 
(ornaments@ilukste.lv).   

 



 
 
                                                                                                         

 

3.6. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 
numuru. 

 
 

3.7. Saziņas dokumentu Ieinteresētā persona var iesniegt arī Pasūtītājam 1.punktā 
norādītajā adresē. 

 
3.8. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu un  faksu vai e-

pastu uz ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi, faksa numuru vai e-pastu. 
 

3.9. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja  ieinteresētais piegādātājs ne 
vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis 
papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Pasūtītājs izsniedz to ne vēlāk kā 5 
(piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 
3.10. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas informāciju vienlaikus nosūta 

ieinteresētajiem piegādātājiem, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, 
kurā ir pieejama iepirkumu dokumentācija, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 
3.11. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājaslapā 

internetā, kur ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo 
informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad pašvaldības 
mājaslapā vai nacionālajā vai reģionālajā laikrakstā atkarībā no tā, kura publikācija 
pēdējā, publicēts paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos. 

 
 

4. Inform ācija par iepirkuma priekšmetu 
 
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Katlu mājas rekonsturkcija 
 

4.2. Iepirkuma l īguma izpildes vieta 
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads. 

 
4.3. Iepirkuma l īguma izpildes termi ņš 
                 Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir četri mēneši no Būvdarbu uzsākšanas datuma,      
               bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.novembrim., ja normatīvajos aktos paredzētajā   
               kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā ar  
               kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir tiesības pagarināt  
               iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto   
               projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.  

 
4.4. Objekta apskate notiks pēc ieinteres ēto pretendentu piepras ījuma sazinoties ar 

Pasūtītāju  bet ne vēlāk, ka līdz piedāvājumu atvēršanas datumam. 
 

 
5. Piedāvājums 

 
5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atv ēršanas vieta, laiks un k ārt ība 
5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

 
5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 20.jūlijam, plkst.11.00  

Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes noavadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 
līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
 

5.1.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu veic atklātā sēdē. 
 

5.1.4. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu 
atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija 
veic slēgtā sēdē. 



 
 
                                                                                                         

 

 
5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura 

ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ 
pretendentam. 
 

5.2. Piedāvājuma der īguma termi ņš 
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 
Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 

5.3. Piedāvājuma noform ējums 
5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 
dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas), 
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas), 
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).  
 
5.3.1.punkta c. apakšpunktā minētā informācija jābūt ierakstīta elektroniskā datu 
nesējā, kas pievienots Pretendenta piedāvājumam. 

 
5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 

bez labojumiem un dzēsumiem.  
 

5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas 
(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas 
galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums 
ietver: 
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un 

paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
5.3.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī 

citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
5.3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 
a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),  
b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 
e. pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 
„a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

5.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 



 
 
                                                                                                         

 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, 
c. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska 

persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska 
persona) un adresi,  

d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, 
e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Paūulienes ciema centralizētās 

siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja” ID.Nr.ORN 2015/1 KF. Neatvērt 
līdz 2015.gada 20.jūlijam  plkst.11:00”. 
 

5.3.8. Piedāvājuma iekšējā iepakojumā attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus un 
kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais 
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”).  

 
6. Piedāvājuma nodrošin ājums 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 3 700 
EUR  (trīs  tūkstoši septiņi simti euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz 
Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrosināšanas sabiedrība kas Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā1. Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas obligātās 
prasības ir noteiktas paraugā- Piedāvājuma garantijas veidnē (D2 pielikums). 

 
6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un 
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, 

b. ja Pasūtītājs  atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz 
dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir 
paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā)  

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 

6.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma 

līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
 

7. Nosac ījumi dal ībai iepirkuma proced ūrā 
7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu 
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 
7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no 

                                                 
1 Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba 
 



 
 
                                                                                                         

 

dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 
18 mēneši. 

 
7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras 
mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

 
7.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 
tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 
Pretendents būs likvidēts. 

 
7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

 
7.6. Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 
 

7.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 
a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību 

un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), 

b. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām. 

 
8. Pretendenta kvalifik ācijas pras ības 

 
8.1. Pras ības attiec ībā uz Pretendenta atbilst ību profesion ālās darb ības veikšanai 
8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvniecībai 
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos 
ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas 
veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir 
reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 
Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits 
līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu.  

 
8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a. Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un 
ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un pieredze vismaz trīs līdzīga 
rakstura (pēc būvdarbu apjoma (būvdarbu līgumcena ir vienāda vai lielāka ar 
piedāvāto līgumcenu), būvniecības metodēm un tehnoloģijām) būvju 
rekonstrukcijā kā būvdarbu vadītājam iepriekšējo piecu gadu laikā.  

 
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 
ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 



 
 
                                                                                                         

 

Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, 
līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
8.2. Pras ības attiec ībā uz Pretendenta saimniecisko un finansi ālo st āvokli 

 
8.2.1. Pretendenta vidējais  gada  finanšu apgrozījums attiecībā uz būvdarbiem pēdējo trīs 

gadu periodā (2012, .2013. un 2014)  vismaz 3 (trīs) reizes  pārsniedz piedavāto 
līgumcenu (bez PVN). Pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību vai attiecīgajā 
tirgū darbojas mazāk par trim gadiem norāda vidējo gada finanšu apgrozījumu par 
nostrādāto periodu, kam jābūt 3 (trīs) reizes lielākam kā piedavātā līgumcena. 
 

8.2.2. Pretendentam uz 2014.gada 31.decembri ir pozitīvs pašu kapitāls.  
 

8.2.3. Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa 
saistības) uz 2014.gada 31.decembri ir ne mazāks par 1,0 (viens). Ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficients 
nedrīkst būt mazāks kā 1,0 (viens). 
 

8.2.4. Nolikuma 8.2.2.punktā un 8.2.3.punktā noteiktās prasības attiecināmas uz 
pretendentu (ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 
personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 

 
8.3. Pras ības attiec ībā uz Pretendenta tehniskaj ām un profesion ālajām sp ējām 

 
8.3.1. Pretendents (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) pēdējo 5 (piecu) 

gadu (2010. -2014. un 2015) laikā ir īstenojis ne mazāk kā 2 (divus)  katlu mājas 
rekonstrukcijas darbus un vismaz  2 (divu) siltumenerģijas ražojoso tehnoloģisko 
iekārtu piegādi un uzstādīšanas būvdarbu veikšanu, kas veikti atbilstoši 
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti;  

8.3.2. Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) 
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi. (Izņemot pras ību par finanšu apgroz ījumu. Min ēto 
pras ību var apliecin āt pats kandid āts vai ar ī kandid āts kop ā ar citu tirgus 
dal ībnieku pal īdzību, piem ēram, apvienojoties personu apvien ībā, kura 
kopum ā ir atbild īga par l īguma izpildi, t.sk. finansi ālajām saist ībām, vai 
iesniedzot citus l īdzvērt īgus pier ādījumus (piem ēram, apņemšanos uz l īguma 
izpildes br īdi izveidot apvien ību, kas b ūs solid āri atbild īga par l īguma izpildi )). 

 
 

9. Iesniedzamie dokumenti 
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 
uzskaitīti šajā punktā.  

 
9.1. Pieteikums dal ībai iepirkuma proced ūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 
Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 
procedūrā iesniedz kopā ar: 
a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 
dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras 
ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības 
biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus 
apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības 
dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru 
vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 



 
 
                                                                                                         

 

personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 
paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilst ību Nosac ījumiem dal ībai iepirkuma 

proced ūrā 
 

9.2.1. Izziņas oriģināls, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi 
nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam 
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī 
ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro. 
 

9.2.2. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par 
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja 
Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem. 
 

9.2.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram 
vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 

9.2.4. Valsts darba inspekcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents un  persona uz kuras 
iespējām tas balstās, kas apliecina ka tas (tā) ar tādu kompetentās institūcijas 
lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīti 
par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā. 
 

9.3. Pretendenta kvalifik ācijas dokumenti 
 

9.3.1.  Informāciju par Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma komisija pārbaudīs 
publiski pieejamos avotos un datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir 
jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes 
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas iestādes izsniegtās 
izziņas kopija, kas apliecina pretenendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts 
normatīvo aktu prasībām.   Pretendents piedāvājumā ir tiesīgs norādīt interneta 
saiti, kur pieejama minētā informācija.   

 
9.3.2. Informāciju par Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma komisija Ārvalstu 

Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai 
apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 
attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai 
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, 
gadījumā, ja informācija par pretendenta reģistrāciju ir pieejama publiskās datu 
bāzēs, pretendents piedāvājumā ir tiesīgs norādīt interneta saiti, kur pieejama 
minētā informācija . 

 
9.3.3. Izziņa par Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās 

(izņemot apakšuzņēmēju), gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz 
būvdarbiem par darbības iepriekšējiem trīs gadiem, norādot informāciju par 
likviditātes koeficientu un pašu kapitāla pozitivitāti. 
 

9.3.4. Pretendentam (t.sk. piegādātāju apvienību dalībniekiem vai personām, uz kuras 
iespējām pretendents balstās),  kuram saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir 
obligāti nepieciešams zvērinātā revidenta atzinums par gada pārskatu,  jāiesniedz 
Auditēts Pretendenta (t.sk. piegādātāju apvienību dalībnieka vai piesaistīta 
apakšuzņēmēja), finanšu pārskata par 2012, 2013 apliecinātu bilances un 
peļņas/zaudējumu aprēķinu kopijas un par  2014.gadu operatīvo bilanci.. 
 

9.3.5. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents 
Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un 



 
 
                                                                                                         

 

profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 
Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes (vismaz 
trīs) par pretendentu  un apakšuzņemēju, par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši 
attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātātē kas apliecina Nolikuma 8.3.1. 
punkta prasīto pieredzi, 

 
9.3.6. Pretendenta piedāvātā speciālista pieteikumu atbilstoši Speciālista pieteikuma 

veidnei (D4 pielikums). 
 
9.3.7. Pretendenta (atsevišķa pretendenta vai personu apvienības biedru)  bankas 

izsniegts apliecinājums vai apdrošināšanas sabiedrības polise, ka līguma slēgšanas 
gadījumā tiks izsniegts Līguma garantijas laika garantijas galvojums 5% apmērā no 
kopējās līguma summas bez PVN saskaņā ar Nolikuma Pielikumā C3 pievienotā 
parauga prasībām. 

 
9.3.8. Ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu 

personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvniecības darbu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D5 
pielikums), 

b. (1) Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši 
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D6 
pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu 
sarakstā norādītos Būvniecības darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā 
Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un 
Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību 
Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma 
līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts 
Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

d. Par katru Personu uz kuras iespējām balstās Pretendents iesniedz p.9.2. un 
p.9.3. minētos dokumentus. 

 
 

10. Tehniskais pied āvājums 
10.1.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju ievērojot un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D8 
pielikums). 
 

11. Finanšu pied āvājums  
11.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta 

Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu 
pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma 
veidnei (D7 pielikums).  
 

11.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.  
 

11.1.3. Piedāvajumā cenā jāiekļauj visas ar tehniskājā specifikācijā noteikto darba apjomu 
un izpildi saistītās izmaksas. 

 
12. Piedāvājumu izv ērtēšana 

12.1. Pasūtītājs atver piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 
šī nolikumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 
dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu. Pēc piedāvājumu 
atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 
 

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma 
procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 
Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav 



 
 
                                                                                                         

 

ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
 

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents un personas, t.ska. 
apakšuzņēmēmēji, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav piedalījusies kādā 
no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras 
dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī 
iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un 
ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, 
ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek 
noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās 
Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam 
piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, 
ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

 
12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti un personas, uz 

kuru iespējām Pretendenti balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst Iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā.  

 
12.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda 

Pretendentu un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem 
Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot 
Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.  
 

12.6. Pretendentu, kuri: 
a. vai kuru Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši 

dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma 
procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājumi tiek 
noraidīti. 

 
12.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un 

Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru 
Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām, tiek noraidīti. 
 

12.8. Komisija, pārbaudot atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 
piedāvājumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 

 
12.9. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska 
un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 
 

12.10. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 

12.11. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto 
Būvniecības kopējo cenu bez PVN. 

 
12.12. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas 

tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 
nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 
rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem 
piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus 
tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un 
pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja 



 
 
                                                                                                         

 

Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus 
vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

 
13. Lēmuma par iepirkuma l īguma sl ēgšanas ties ību pieš ķiršanu pazi ņošana  

13.1. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu 
par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs vienlaicīgi (vienā 
dienā) informē visus Pretendentus,  kā ari publicē pazinojumu laikrakstos, kā arī 
mājas lapās internetā, kur publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru. 
13.2. Paziņojumā norāda: 
a. Pasūtītājs nosaukumu un reģistrācijas numuru, 
b. Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukumu un numuru,  
c. iepirkuma procedūras nosaukumu, 
d. Īsu iepirkuma priekšmeta aprakstu, 
e. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu un 
reģistrācijas numuru, 
f. Pretendenta piedāvāto līgumcenu un 
g. lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
pieņemšanas datumu. 
Paziņojumā Pretendentiem, kuru piedāvājums tika noraidīts, Pasūtītājs norāda arī 
piedāvājuma noraidīšanas iemeslu, savukārt, paziņojumā Pretendentiem, kuru 
piedāvājums bijis atbilstošs, - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās 
priekšrocības. 
13.3. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītājs 
neatklāj to informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu nodevuši citi Pretendenti. 

 
14. Iepirkuma l īgums 

14.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu 
slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).  

 
14.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam 

ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa 
iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 
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                          A pielikums: Tehnisk ā specifik ācija  
  

   Katlu mājā jāuzstāda jauns tērauda ūdenssildāmais katls ar siltuma jaudu 750 kW. Apkures katls 
jāaprīko ar drošības regulējošo automātiku. Kļūmju izziņošanai  jāuzstāda GSM  modems, kurš izsūta 
SMS ziņojumus par kļūmēm katla darbībā. Katla tīrīšanai jānotiek automātiski ar saspiesta gaisa 
palīdzību nopūšot katla svelmcaurules. Pelnu izvākšanai no katla jānotiek automātiski ar pelnu vītnes 
transportieru palīdzību. Pelni jāuzkrāj metāla konteinerā. Pamata kurināmais -  šķelda ar mitrumu 30-
50% uz slapjas bāzes, kurai iespējams piejaukt granulas, gabalkūdru, skaidas ne vairāk kā 15% no 
kopējā tilpuma, graudus ne vairāk kā 15% no kopējās masas. Operatīvajā noliktavā jāuzstāda kustīgās 
grīdas ar četriem bīdītājiem-skrāperiem kurināma padevei uz ķēžu konveijera. Skrāperus jādarbina 
hidrauliskie cilindri ar hidrostaciju pēc automātikas programmas iestatījumiem. Tālāk kurināmam ar ķēžu 
transportieriem jānonāk biomasas uzkrājējbunkurā pie katla. No uzkrājējbunkura kurināmais tiek padots 
katla kurtuvē. Padeve katlā jāaprīko ar pret aizdegšanas sistēmu. Vajadzīgo kurtuves retinājumu jāuztur 
dūmsūknim ar automātisko vadību. Karstām dūmgāzem, efektīvi apskalojot katliekārtas konvektīvo daļu, 
jānonāk dūmejā, kur caur multiciklonu un dūmsūkni jānokļūst esošā dūmenī.  
Katlumājas darbībai jābut pilnībā automatizētai, un katliekārtai jāuzstāda degšanas kvalitātes kontrole. 
Siltumenerģijas patēriņa uzskaitei   jāuzstāda siltuma skaitītājs.  
Katliekārtas lietderības koeficients pie nominālās jaudas - 85%.  
Katlu m ājas rekonstrukcija ietver: 

NPK Saturs  m.v.  Daudz.  

1 

Cietā kurināmā katliekārta ar nominālo jaudu 750 kW, lietderības 
koeficients ne zemāks par 85%, izejošo dūmgāzu temperatūra 
nominālā darba režīmā ne augstāka par 180°C, darba spiediens 
4,0bar.  

kpl 1 

2 
Katla automātiskās tīrīšanas  pneimosistēma, gaisa kompresors 
resiveri vadība 

kpl 1 

3 Gaisa pūte, gaisa padeves sistēma ar gaisa kolektoru un aizvariem kpl 1 

4 Gaisa pūte, gaisa padeves sistēma ar gaisa kolektoru un aizvariem kpl 1 

5 Gaisa kolektors ar regulējamiem aizvariem kpl 1 

6 
Centrbēdzes dūmgāzu cieto daļiņu attīrītājs - multiciklons, 
attīrīšanas pakāpe ne mazāk kā 85% 

kpl 1 

7 Dūmgāzu ventilators  kpl 1 

8 
Biomasas uzkrājējbunkurs un kurināmā padeve kurtuvē, bunkura 
tilpums ne mazāk kā 0,35 m3, ražība min 5 m3/h 

gb. 1 

9 Hidrostacija kurināma padevei kurtuvē, pieslēguma materiāli kpl 1 

10 Hidrostacija hidrauliskajam irdinātājam, pieslēguma materiāli kpl 1 

11 
Hidrostacija operatīvajai šķeldas noliktavai skrāperu darbināšanai, 
pieslēguma materiāli 

kpl 1 

12 

Katliekārtas elektroinstalācija un elektrovadības automātika ar PLC 
kontrolieri, frekvenču pārveidotājiem dūmsūknim un gaisa pūtēm, 
retinājuma kontroli kurtuvē, Lambda zondi dūmgāzu ejā, 
temperatūras kontroli kurtuvē. Turpgaitas un atgaitas siltumnesēja 
temperatūras kontrole, automātiska avārijas dzēšanas sistēma 
kurināmā padevē, kurināmā padeves sistēmas automatizācija. 
Brīdinājuma sistēma ar GSM moduli 

kpl 1 

13 Pelnu izlādes sistēma no katla uz pelnu bunkuru, pelnu bunkurs kpl 1 

14 
Dūmejas 400x400 mm, biezums – 3 mm,  ar izolāciju un alumīnija 
foliju, pieslēgums dūmenim 

kpl 1 

15 
Kurināmā padeves ķēžu transportieris, ražība ne mazāk kā 5m3/h, 
metāla lāpstiņas  

kpl 2 

16 

Katliekārtas hidroapsaiste, recirkulācijas sūknis, apsaiste, 
izplešanās trauks, caurules, veigabali, noslēgarmatūra, termometri, 
manometri, siltināšana, siltuma skaitītājs 

kpl 1 

17 

Kurināmā operatīvā noliktava ar asaktipa/skrāperu kustīgo grīdu. 
Aktīvie spārni, opozīta sijas ar iebetonējamām daļām, antispārni, 
hidrocilindri, pieslēguma materiāli un atbalsta siena 

kpl 1 
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Līguma projekts 
 

Ilūkstē                      2015.gada ........................ 
 
 
SIA „ORNAMENTS”, vienotais reģistrācijas Nr. 41503003743, Ilūkstes nov., Ilūkste, LV-5447, 
Latvija (turpmāk tekstā - "Pasūtītājs"), tās valdes locekļa Jurija Altāna personā no vienas 
puses 
un 
 " ", vienotais reģistrācijas Nr. , ielā ,           , LV- , Latvija 
(turpmāk tekstā - "Izpildītājs"), tās    personā, no otras puses kopā sauktas "Puses", 
noslēdz šo Līgumu par turpmāk minēto: 
 
1. Apz īmējumi 

1.1. "Līgums" - nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir 
uzskaitīti Līguma attiecīgajā punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina 
vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma attiecīgo punktu. 

1.2. "Darbi" - nozīmē visus tos darbus, ieskaitot iekārtu piegādi, montāžu, 
būvdarbus, apmācību u.c, kurus Izpildītājs apņēmies sniegt saskaņā ar 
Līgumu, Tehnisko projektu, Tehniskām prasībām un piedāvājumu. 

1.3. „Darbu daļa” nozīmē jebkuru no koptāmē (Līguma atbilstoša pielikuma) 
uzskaitītajiem darbiem, kuru izpildes termiņš tiek uzrādīts Darbu izpildes laika 
grafikā (Līguma attiecīgais pielikums). 

1.4. "Tehniskās prasības" - nozīmē darbu detalizētu uzskaitījumu, norādot darbu 
normatīvās un kvalitātes prasības, mērķi, apjomu un citus tehniskos kritērijus. 

1.5. "Darbu izpildes programma" - nozīmē Izpildītāja izstrādātu un Pasūtītāja 
apstiprinātu dokumentu, kurā tiek detalizēti aprakstīta darbu veikšanas kārtība 
un organizācija, uzrādīts laika grafiks, kā arī jebkura cita informācija, ko 
pieprasa Pasūtītājs saskaņā ar Tehniskām specifikācijām. 

1.6. "Līguma cena" - nozīmē attiecīgajā Līguma punktā un Līguma Pielikumā 
norādītā summa, kas Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam, lai pienācīgi 
izpildītu Līguma saistības, par visiem darbiem, kas Izpildītājam jāveic saskaņā 
ar šo Līgumu. Šajā summā ir iekļauti visi nodokļi un nodevas.  

1.7. "Objekta vieta" Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads.  
1.8. ."Piedāvājums" - Izpildītāja piedāvājums (pasūtījuma identifikācijas numurs: 

ORN 2015/1 KF), kas iesniegts 2015.gada ………. 
1.9. "Avārijas situācija" - Situācija, kas izveidojusies garantijas laikā iekārtām vai 

kādai citai šajā Līguma atrunāto darbu daļai, vai visiem darbiem kopumā, kuras 
rezultātā nav iespējam ekspluatēt objektu tam paredzētajam mērķim vai tiek 
apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība. 

1.10. „Konkurss” - „Pašulienes ciema   centralizētās siltumapgādes sistēmas 
attīstība: katlu māja” pasūtījuma identifikācijas numurs: ORN 2015/1 KF. 
 

 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Izpildītājs apņemas veikt siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu 
Pašulienē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā , rekonstruējot katlu māju 
saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko projektu un Piedāvājumu, ievērojot 
Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus. 

 
3. Līguma forma 

3.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi 
par neatņemamu Līguma sastāvdaļu: 

1. Līgums; 
2. Tehniskais projekts un  Iepirkuma procedūras  nolikums (pielikums Nr.1); 
3. Koptāme (pielikums Nr.2); 
4. Darbu izpildes laika grafiks (pielikums Nr.3); 
5. Izpildītāja Piedāvājums (pielikums Nr.4). 

3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem 
dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. 
punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1. punktā 
uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma teksts prevalē. 

3.3. Puses vienojoties var veikt izmaiņas koptāmē, tāmēs un darbu izpildes laika 



 
 
                                                                                                         

 

grafikā ar nosacījumu, ka netiek izmainīts Darbu realizācijas gala termiņš, 
Līguma cena un būtiski netiek izmainīts piegāžu un Darbu apjoms, ja nav 
būtiskas izmaiņas apstiprinātajā tehniskajā projektā un darbu uzsākšanas 
termiņos. 

4. Līguma cena 
4.1. Līguma cena ir noteikta attiecīgajā Līguma Pielikumā un tā ir 

EUR__________________ (__________________________). Darbiem tiek 
piemērots īpašais pievienotās vērtības nodokļa režīms būvniecības 
pakalpojumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. 

 
5. Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot 
Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma 
noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt 
Pasūtītājam bankas Līguma izpildes galvojumu vai apdrošināšanas sabiedrības 
polisi. 

5.3. Izpildītājs uzsāks Darbus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
Būvatļaujas saņemšanas. 

5.4. Izpildītājs apņemas pabeigt Darbus līdz 20___. gada__________ saskaņā ar 
Darbu izpildes laika grafiku (attiecīgais pielikums). 

5.5. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to materiālu (materiālo vērtību) uzglabāšanu un 
saglabāšanu, kurus ar pieņemšanas - nodošanas aktu tam Līguma attiecīgajā 
punktā noteikto Darbu izpildes nodrošināšanai nodevis Pasūtītājs. 

5.6. Par materiālu zudumu, bojājumu vai zādzību Izpildītājs rakstiski informē 
Pasūtītāju 3 (trīs) dienu laikā no šī notikuma iestāšanās vai konstatēšanas. 

5.7. Līguma attiecīgajā punktā nosaukto materiālu zuduma, bojājuma vai zādzības 
gadījumā, Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura rēķina 
saņemšanas no Pasūtītāja atlīdzina pēdējam pilnu materiālu vērtību saskaņā ar 
Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites datiem. 

 
6. Pasūtītāja pien ākumi un ties ības 

6.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Izpildītājam par Līguma 
noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanas un pārvaldīšanas tiesības Darbu 
izpildes vietai laikā no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu pieņemšanai 
saskaņā ar Līguma 15. punktu.  

6.3. Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāju ar darba drošības, elektrodrošības, 
ugunsdrošības un Pasūtītāja iekšējās darba kārtības noteikumiem pirms Darbu 
uzsākšanas. 

6.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas 
iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu, sakarā ar Līguma saistību 
pārkāpumu no Pasūtītāja puses. 

 
7. Izpild ītāja pien ākumi un ties ības 

7.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar 
vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem. 

7.2. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai 
licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir 
nepieciešamas Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām un ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktos noteikto 
regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju apstiprinājumu un/vai licenču 
iegūšanu ir iekļauta Līguma cenā. 

7.3. Nekavējoties sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju būvatļaujas 
saņemšanai, kā arī piedalīties būvatļaujas saņemšanā. 

7.4. Līguma darbības laikā, attiecībā uz Līgumā paredzēto Darbu veikšanu 
Izpildītājam jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī 
Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums. 

7.5. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumu, soda naudu un izdevumu segšanu, kas 
varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī 
atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis 
Izpildītājs vai viņa personāls, bet neierobežojot Līguma 6.4. punkta 
nosacījumus. 



 
 
                                                                                                         

 

7.6. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba 
aizsardzības plānu atbilstoši Latvijas Republikas MK 25.02.2003. noteikumu 
Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, būvdarbu 
izpildes laikā nodrošināt šo noteikumu 28.1 punktā noteikto prasību izpildi 
(iesniegt Pasūtītājam nodarbināto sarakstu). 

7.7. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Objekta vietā, tai 
skaitā par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes 
gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild 
Izpildītājs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 

7.8. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri 
Izpildītājam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros. 

7.9. Par saviem līdzekļiem nodrošināt informatīvā stenda uzstādīšanu Būvlaukumā 
saskaņa ar Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. Gada plānošanas perioda 
Publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem 
prasībām. 

 
8. Iekārtu un pre ču pieg āde un transports 

8.1. Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības, Izpildītājs sagādā visas preces, kas 
nepieciešamas pienācīgai Līguma izpildei un Darbu veikšanai. 

8.2. Preču piegādes vieta ir Pasuliene, Šēderes pag., Ilūkstes  nov.  
8.3. Izpildītājam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds 

nepieciešams, lai izsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās 
transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo 
aktu prasībām. 

8.4. Izpildītājam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču 
transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti Darbu apjomā 
un tāmēs, vai kurus Izpildītājs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas - 
nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas 
maršruti par transportu atbildīgajās valsts varas iestādēs. 

 
9. Apdrosin āšana 

9.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic civiltiesisko apdrosināšanau saskaņā ar 
LR MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 
buvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltisiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu”. 

9.2. Izpildītājs līdz darbu uzsākšanai nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka 
apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai 
iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises apliecināto kopiju. 
 

10. Līguma izpildes nodrošin ājums 
10.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas 
_________________ EUR (______________________). Līguma izpildes 
nodrošinājumam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētās 
saistības segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.  

10.2. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un 
paliek spēkā nemazāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc galīgā darbu pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas. 

10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu priekšlaicīgi 
izbeidzot līgumu saskaņā ar Līguma attiecīgās sadaļas nosacījumiem. 

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs no Līguma izpildes nodrošinājuma ieturēt līgumsodu, kas 
ir aprēķināts saskaņā ar Līguma attiecīgas sadaļas nosacījumiem. 

 
11. Apmaksas k ārt ība 

11.1. Avansa maksājums netiek veikts.  
11.2. Izpildītājs līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz Pasūtītājam faktiski 

izpildīto darbu aktu. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā tos izskata un saskaņo 
vai atgriež Izpildītājam izlabošanai, pievienojot rakstisku skaidrojumu. Pēc aktu 
saskaņošanas, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, Izpildītājs iesniedz 
rēķinu ievērojot faktiski izpildītos darbus un Līguma attiecīgajā punktā minētos 
nosacījumus. 

11.3. Pasūtītājs no katra Līguma attiecīgajā punktā minētā rēķina summas 



 
 
                                                                                                         

 

apmaksā 90%. Atlikusī daļa 10% tiek ieturēti un Pasūtītājs tos apmaksās 
Izpildītājam pēc galīgā Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.    

11.4. Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic ar naudas pārskaitījumu Līguma 
attiecīgajā punktā norādītajā Izpildītāja bankas kontā ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķinu saņemšanas. 

11.5. Ja kāds no Līgumā paredzētiem maksājumu termiņiem ir svētku diena vai 
brīvdiena, attiecīgais maksājums jāveic pirmajā nākošajā darba dienā. 

11.6. Puses ir vienojušās, ka kompensācija par nokavētiem maksājumiem ir 0,1 % 
no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma izdarīšanas dienu, 
bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. 

11.7. Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no viņa saistībām un 
pienākumiem attiecībā pret Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu. 

11.8. Izpildītājs ir tiesīgs noteikt secību, kādā tiek dzēsti Izpildītāja prasījumi pret 
Pasūtītāju. 

 
12. Izmaiņas L īgum ā 

12.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, izņemot 
būtisko līguma nosacījumu grozīšanu (par būtiskiem līguma nosacījumiem 
uzskatāmi nosacījumi, kuri, ja tie būtu zināmi iepirkuma izziņošanas brīdī: 1) 
varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgus piedāvājumus; 2) 
varētu mainīt to piegādātāju loku, kas piedalītos iepirkumā; 3) varētu mainīt 
iepirkuma līguma ekonomisko līdzsvaru par labu piegādātājam). Ikviena 
Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras 
izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
12.1.1. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar 
apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, Izpildītājam ir 
nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā 
iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas 
Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt 
Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Gadījumā, ja apstākļi, kas aizkavē saistību 
izpildi, radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt 
saistību izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu ir bijis aizkavējums. 
12.1.2.Līguma izpildē tiek konstatēts, ka ir nepieciešami papildus – 
neparedzamie būvdarbi,kurus iepriekš nevarēja paredzēt un tos nav iespējam 
nodalīt no Līguma pielikumā iekļautajiem Darbiem. 

 
13. Līgumi ar apakšuz ņēmējiem   

13.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un 
apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju 
iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot 13.2 -. un 13.5.punktā minētos gadījumus. 

13.2. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos 
apakšuzņēmējus un speciālistus.  

13.3. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem 
sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām 
Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 
rakstveida piekrišanu. 

13.4. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst 
tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo 
speciālistu. 

13.5. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai 
vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

13.6. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmējju darbību un uzņemas pilnu atbildību par 
apakšuzņēmēju pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

 
14. Īpašuma ties ības 

14.1. Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā kartes, 
diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem 
attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Izpildītāja vai jebkādas trešās 
puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Darbu veikšanas 



 
 
                                                                                                         

 

gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to iesniegšanas brīža. 
Izpildītājs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu 
nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku 
piekrišanu. 

14.2. Īpašuma tiesības uz Objekta vietā saskaņā ar šo Līgumu uzstādītajām 
iekārtām, materiāliem, veiktajiem Darbiem un to rezultātiem saglabājas 
Izpildītājam līdz Līguma cenas pilnīgai samaksai un pāriet Pasūtītājam ar brīdi, 
kad Izpildītājs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir saņēmis Līguma cenu un 
citus šajā Līgumā noteikto blakus maksājumus pilnā apmērā. 

14.3. Lietošanas tiesības uz Objekta vietā saskaņā ar šo Līgumu uzstādītajām 
iekārtām, materiāliem, veiktajiem Darbiem un to rezultātiem, tajā skaitā, 
tiesības gūt no tā ienākumus, pāriet Pasūtītājam galīgā Darbu pieņemšanas 
nodošanas akta parakstīšanas dienā. Visu risku par zaudējumiem, kurus 
Objekta vietā saskaņā ar šo Līgumu uzstādītās iekārtas, materiāli un Darbu 
rezultāti var radīt trešajām personām, no galīgā Darbu pieņemšanas 
nodošanas akta parakstīšanas brīža uzņemas Pasūtītājs. 

 
15. Garantija 

15.1. Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un 
piegādātās un uzstādītās iekārtas atbilst Tehniskām specifikācijām, 
Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Izpildītājs garantē, 
ka Darbos nav nekādu defektu to projekta, iekārtu, materiālu, nepareizas 
montāžas, savienojumu ar citām iekārtām vai kādu citu iemeslu dēļ. 

15.2. Šajā Līgumā noteiktā Izpildītāja garantija izpildītajiem Darbiem un 
piegādātajām iekārtām paliek spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus no galīgā 
Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

15.3. Pēc galīgā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas 
Izpildītājs 5 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju 5% apmērā no Līguma summas 
bez PVN. 

15.4. Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti, inženiertehnisko darbu izpildē, 
Izpildītāja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē vai 
piegādātajās iekārtās, tad Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties 
un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu 
atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, 
kā arī to varbūtējo ietekmi uz citām iekārtām. Izpildītājs nav atbildīgs par tādu 
defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies kāda no šiem iemesliem dēļ: 

15.4.1. iekārtu nepareiza ekspluatācija vai apkope; 
15.4.2. objekta izmantošana neatbilstoši specifikācijām, kas norādītas 

Līgumā; 
15.4.3. parastā nolietojuma dēļ. 

15.5. Garantijas periodā Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par jebkādiem 
defektiem, raksturojot tos, kā arī iesniedz pierādījumus par šiem defektiem, 
nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas. Izpildītājam ir jāierodas un jāuzsāk 
defektu novēršana Objektā avārijas situācijā ne ilgāk kā 24 stundu laikā, 
pārējos gadījumos ne ilgāk kā 72 stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma 
saņemšanas. Ja Puses nevar vienoties par defektu cēloņiem, tiek pieaicināts 
neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir Pusēm saistošs. Eksperta izdevumus 
sedz tā puse, kurai saskaņā ar eksperta slēdzienu nav bijusi taisnība. Puses 
vienojas, ka domstarpību gadījumā katra Puse pieaicina vienu ekspertu, kas 
kopīgi ieceļ neatkarīgo ekspertu. 

15.6. Gadījumā, ja Izpildītājam ir jāveic garantijas remonti, un remonta darbos tiek 
iesaistīts Pasūtītāja personāls, tad Pasūtītāja personāla darba apmaksu veic 
Izpildītājs (darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā 
noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Pasūtītāja 
uzņēmuma vadība un kuri ir spēkā šo remonta darbu izpildes laikā). 

15.7. Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 
Pasūtītājam pieņemamā laikā, vai nerīkojas Līguma attiecīgā punktā noteiktajā 
termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs: 

15.7.1. rīkoties, veicot nepieciešamās darbības, tai skaitā defektu novēršanai 
pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas 
tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Izpildītāju saskaņā ar 
Līgumu; 



 
 
                                                                                                         

 

15.7.2. vērsties ar prasību Garantijas laika garantiju izdevušajā banka vai 
apdrošināšanas sabiedrībā, par radušos izdevumu, piedziņu no 
Izpildītāja. 
 

16. Pārbaudes un Darbu pie ņemšana 
16.1. Izpildītājs uz sava rēķina iekārtu izgatavošanas vietā un/vai Objekta vietā veic 

visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas Tehniskajās specifikācijās. 
Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un 
inspekcijās, ar nosacījumu, ka Pasūtītāja pienākums tādā gadījumā ir segt 
visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa un uzturēšanās izdevumiem savam 
personālam. Par šādu pārbaužu veikšanu Izpildītājam ir jāpaziņo rakstiski 
vismaz 2 (divas) dienas iepriekš. 

16.2. Pieņemšanas nodošanas pārbaudes veic Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja 
klātbūtnē Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā, lai pārliecinātos, vai Darbi vai 
to attiecīgās daļas atbilst garantētajiem parametriem, kas noteikti tehniskajās 
specifikācijas. 

16.3. Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc 
tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti. 

16.4. Darbu gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskā 
dokumentācija: 

16.4.1. Pārbaužu protokoli; 
16.4.2. Ražotāja garantijas sertifikāti uz precēm un iekārtām, ko piegādā 

Izpildītājs; 
16.4.3. Izpildshēmas    un    rasējumi    elektroniskā    (formātu    saskaņojot   

ar Pasūtītāju) un papīra formā. 
 
17. Izpildes termi ņu neiev ērošana 

17.1. Ja Izpildītājs nepabeidz Darbus vai kādas to daļas Līguma attiecīgajā punktā  
noteiktajā laikā, vai jebkurā tā pagarinājumā, tad Izpildītājs 10 dienu laikā pēc 
atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja samaksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no konkrētā laikā nepabeigtās Darba 
daļas vērtības, bet par galīgā Darbu nodošanas termiņa kavējumu - 0,1% no 
Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 
cenas. 

17.2. Līguma attiecīgajā punktā minēto summu Pasūtītājs arī ir tiesīgs ieturēt no 
Izpildītājam izmaksājamām summām ieskaita kārtībā bez īpašas Izpildītāja 
piekrišanas. 

17.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus 
un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret 
Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu. 

 
18. Līguma p ārtraukšana 

18.1. Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai, Pusēm 
savstarpēji vienojoties. 

18.2. Izpildītājs ir tiesīgs rakstiski paziņojot par Līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 
15 (piecpadsmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas pārtraukt Līgumu: 

18.2.1. jebkādu materiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam un 
Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darbu 
apmaksu, neievērojot Līguma nosacījumus, pirms tam dodot 
rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš kļūdas 
labošanai; 

18.2.2. Pasūtītāja bankrota vai maksātnespējas gadījumā. 
18.3. Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Izpildītājam ir tiesīgs 

pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot par Līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 
(piecpadsmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas ja: 

18.3.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi, vai 
nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai nespēj 
veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un Pasūtītājs Izpildītāju ir 
brīdinājis par saistību neizpildi un devis saprātīgu termiņu saistību 
izpildei; 

18.3.2. Izpildītājs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas 
procesu vai ir saņēmis izpildrakstu vai ir uzsākta jebkāda cita 
darbība, kurai ir līdzīga ietekme; 



 
 
                                                                                                         

 

18.3.3. Izpildītājs līdz būvdarbu uzsākšanai būvlaukumā nav nodrošinājis 
Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta 
Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav uzrādījis 
Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai Līgumā noteiktā termiņā 
nav iesniedzis apstiprināšanai Darbu izpildes programmu; 

18.4. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā 
veidā jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti, un jādara viss iespējamais, lai 
līdz minimumam samazinātu izdevumus. 

18.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par 
tādiem Līgumā paredzētiem Darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar 
abpusēji parakstītu aktu līdz Līguma pārtraukšanas dienai. 

18.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz tādiem šajā līgumā 
paredzētajiem Darbiem un to rezultātiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar 
abpusēji parakstītu aktu, pāriet no Izpildītāja Pasūtītājam ar brīdi, kad Izpildītājs 
saņēmis atlīdzību par šādiem Darbiem pilnā apmērā. 

 
19. Force Majeure 

19.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai 
līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis 
pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī 
panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies 
jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

19.2. Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja 
tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās 
kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas 
ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, 
kompetentu valsts iestāžu visiem saistoši aizliegumi. 

19.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai 
Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav 
vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar 
Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz 
pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, 
kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi. 

19.4. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) 
mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no 
Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu. 

 
20. Piemērojam ā likumdošana un str īdu atrisin āšanas k ārt ība 

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma 
izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. 

20.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina 
Latvijas Republikas tiesā, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

 
21. Līguma nosl ēgšana un sp ēkā esam ība 

21.1. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no 
kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu - Izpildītājs.  

21.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 
pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

 
22. Pušu adreses un pazi ņojumi 

22.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 
rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem 
personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir 
nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas 
dienā. 

22.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai 
bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to 
otrai Pusei. 

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir 



 
 
                                                                                                         

 

jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi: 
 
Pasūtītājs: 
 

Izpildītājs: 

No Pasūtītāja puses No Izpildītāja puses 

  

   

  



 
 
                                                                                                         

 

 
Pielikums C2 

SIA „ORNAMENTS" 
Vienotais reģistrācijas Nr. 41503003743 

Jelgavas ielā 21, Ilūkstē., Ilūkstes nov., LV-5447 
 (turpmāk - Pasūtītājs) 

Līguma izpildes garantija Nr.____ 
Līguma „Pašulienes ciema - centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas att īst ība: katlu 
māja”  (ID. Nr. ORN2015/1 KF) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.<datums>.<mēnesis> 

Mēs, <bankas nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, 
juridiskā adrese: <juridiskā adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītājā 
rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmuma nosaukums> 
Vienotais reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> 
Adrese: <juridiskā adrese>  
(turpmāk - Uzņēmējs) 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Pašulienes ciema 
centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas att īst ība :katlu m āja”  (ID. Nr. ORN2015/1 KF) 
(turpmāk - Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju 
(turpmāk - Garantija), norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, neprasot Pasūtītājam pamatot savu 
pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā 
nepārsniedz EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), maksājumu veicot uz 
pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā 
Garantijas beigu datumā <datums> [Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš]. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Šis galvojums ir spēkā līdz<datums> [Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš plus 
30 kalendārās dienas]. 

Šis galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts 
Bankai pirms <garantijas beigu datums>. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties", ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

Šis galvojums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītajā, 
otrs eksemplārs glabājas Bankā. 
 
<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                         

 

Pielikums C3 

SIA „ORNAMENTS" 
Vienotais reģistrācijas Nr. 41503003743 

Jelgavas ielā 21, Ilūkstē., Ilūkstes nov., LV-5447 
 (turpmāk - Pasūtītājs) 

 
 
 

Garantijas laika garantija  Nr.____ 
Līguma „Pašulienes ciema   centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas att īst ība :katlu m āja”  

(ID. Nr. ORN2015/1 KF) garantijas laika garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 
Mēs, <bankas nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, 

juridiskā adrese: <juridiskā adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītājā 
rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmuma nosaukums> 
Vienotais reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> 
Adrese: <juridiskā adrese>  
(turpmāk - Uzņēmējs) 
 

nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības vai nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk 
– Garantija), pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma noteikumiem, 
neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto 
summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> 
latus)] (5% no Līguma summas bez PVN), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto 
norēķinu kontu. 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam mums ne vēlāk kā <gads>.gada 
<datums>.<mēnesis>  (kas ir Garantijas beigu datums), adresējot to <bankas nosaukums>,  
<pasta adrese>.  

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458, kā arī Latvijas Republikas normatīvie 
tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šis galvojums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītajā, 
otrs eksemplārs glabājas Bankā. 
 
<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D pielikums: Veidnes pied āvājuma sagatavošanai 



 
 
                                                                                                         

 

D1 pielikums: Pieteikuma dal ībai iepirkuma proced ūrā veidne 
 
 

PIETEIKUMS DAL ĪBAI IEPIRKUMA PROCED ŪRĀ 
 

„Pašulienes ciema   centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas att īst ība :katlu m āja”  
 

 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA „ORNAMENTS”, reģ.Nr.41503003743 (turpmāk – 
Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Pašulienes ciema siltumapgādes 
sistēmas attīstība: katlu māja” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas 
Nolikumā noteiktās prasības,  
 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 

 
1. [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
c. Tehniskā piedāvājuma un 
d. Finanšu piedāvājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums) 

 
2. apņemoties:  

a. veikt Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Šēderes pagasta 
Pašulienē, rekonstruēt katlu māju, būvdarbus veikt  saskaņā ar Tehniskajām 
specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) 
(turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu: 
Būvniec ības kop ējā cena bez pievienot ās vērt ības nodok ļa (turpm āk –PVN): 
<…> EUR (<summa v ārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei 
(Nolikuma C pielikumam), 

c. veikt Būvniecību saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 
noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma 
noslēgšanas dienas]. 

 
3. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 
4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu 
apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)  un  personām uz kuru 
iespējām pretendents balstās  apliecina, ka: 
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

b. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu 
vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, 
kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 
pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 

c. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis 



 
 
                                                                                                         

 

ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

d. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 
 
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 
<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un 
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese>] 
 
 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents 
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības 
dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>] 



 
 
                                                                                                         

 

D2 pielikums: Pied āvājuma nodrošin ājuma veidne 
 
 

A: Bankas garantijas veidne 
<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 
 

 „Pašulienes ciema   centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas att īst ība: katlu m āja”  
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Ievērojot to, ka  
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
iesniedz savu piedāvājumu SIA „ORNAMENTS”, reģ.Nr.41503003743 (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētās iepirkuma procedūras „Pašulienes ciema  centralizetās siltumapgādes sistēmas 
attīstība: katlu māja” (ident.Nr. ORN2015/1 KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras 
nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>1 un ir spēkā 
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (P.S. 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām). Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne 
vēlāk kā šajā datumā. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 
 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 

                                                 
1 Piedāvājuma nodrošin ājumam j ābūt sp ēkā ne vēlāk kā no pied āvājumu iesniegšanas termi ņa beigām!  



 
 
                                                                                                         

 

  
D3 pielikums: Veikto b ūvdarbu saraksta veidne 

 
 
 
 
 

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekta 
nosaukums 

un veikto 
būvdarbu īss 
raksturojums 

Būvdarbu 
vērt ība 

bez PVN 
(EUR) 

Vieta 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 

būvdarbu 
vērt ības 
bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistr ācijas 

numurs, 
adrese un 
kontakt- 
persona) 

Būvdarbu 
uzsākšanas 

un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 
 
 
 

 



 
 
                                                                                                         

 

D4 pielikums: Speci ālista pieteikuma  veidne 
 
 
 

SPECIĀLISTA PIETEIKUMS 
 

 

Galvenais 
speci ālists 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifik āta 
numurs 

(būvdarbu 
vad ītājam)  

Profesion ālā 
pieredze 
atbilstoši 
Nolikum ā 

noteiktaj ām 
pras ībām 

Statuss 
(Pretendents, 

person āl-
sabiedr ības biedrs, 
personu apvien ības 

dal ībnieks vai 
apakšuz ņēmējs 

(Norādīt statusu) vai 
šo personu 

darbinieks vai darba 
ņēmējs, vai darba 

vai uzņēmuma 
līgums tiks 
nosl ēgts, ja 

pretendentam tiks 
piešķirtas ties ības 

slēgt iepirkuma 
līgumu (Nor ādīt 

personas statusu, 
nosaukumu un 

speci ālista statusu) 
<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> - <…> <…> 
 
 

 
 



 
 
                                                                                                         

 

D5 pielikums: Apakšuz ņēmējiem nododamo b ūvniec ības darbu saraksta veidne  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 
 

Apakšuz ņēmēja 
nosaukums, 
reģistr ācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Nododamo 
darbu 

apjoms (% 
no 

Būvniec ības 
kop ējās 
cenas) 

Īss apakšuz ņēmēja veicamo b ūvniec ības 
darbu apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
 



 
 
                                                                                                         

 

D6 pielikums: Apakšuz ņēmēja un personas, uz kuras iesp ējām 
 pretendents balst ās, apliecin ājuma veidne 

 
 

 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESP ĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 
 

Iepirkuma proced ūras  „Pašulienes ciema   centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas 
att īst ība : katlu m āja”  

 
 
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja 
apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus būvniecības darbus: 
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības 
darbu sarakstā norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu*, speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, 

kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 
nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā 
vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar  tikt izpildīta ar Personu, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto 
prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, 
apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma 
slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz 
kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 



 
 
                                                                                                         

 

D7 pielikums: Finanšu pied āvājuma veidne 
 

Iepirkuma proced ūras „Pašulienes ciema   centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas 
att īst ība :katlu m āja”  
Finanšu pied āvājums 
Iepirkuma proced ūrai 

[„Iepirkuma proced ūras nosaukums”] 
[Iepirkuma identifik ācijas Nr.] 

 
Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto 
prasību izpildi saistītās izmaksas atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas jānorāda euro. 
 Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.  
 

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME     
Objekta nosaukums:  Pašulienes  katlu m ājas rekonstrukcija        
Objekta adrese:          Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novadā, LV - 5447   
Pasūtītājs:   SIA „ ORNAMENTS”, reģ.Nr.41503003743, Jelgavas  ielā 21, Ilūkstē,  Ilūkstes novadā,       
                    LV - 5447            

Nr.p.k. Objekta nosaukums 
Objekta 

izmaksas 
(EUR) 

    

1. 
„Pašulienes ciema   centraliz ētās siltumapg ādes sist ēmas 
att īst ība : katlu m āja”, Pašulienes katlu m ājas 
rekonstrukcija  

 
        

  KOPĀ (bez PVN)      
  PVN 21%      
  PAVISAM KOPĀ      

 

Kopsavilkuma apr ēķini pa darbu vai konstrukt īvo elementu veidiem 
 

Objekta nosaukums:  Pašulienes  katlu m ājas rekonstrukcija        
Objekta adrese:          Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novadā, LV - 5447   
Pasūtītājs:   SIA „ ORNAMENTS”, reģ.Nr.41503003743, Jelgavas  ielā 21, Ilūkstē,        
                   Ilūkstes  novadā,  LV - 5447           
              
    Par kopējo summu, EUR 0,00     
    Kopējā darbietilpība, c/h 0,00     
              

Tāme sastādīta 
              

Tai skaitā 

N
r.

p.
k.

 

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 
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(c
/h

) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 
Cietā kurināmā apkures katls AGB 0.75MW 03/3AH vai 
ekvivalents ar kurināmā operatīvo noliktavu, kurināmā 
padevi un elektrovadības automātiku 

          

  Kopā      
  Virsizdevumi (…...%) 0,00         
  t.sk. darba aizsardzība           
  Darba dev ēja soci ālais nodoklis (23,59%) 0,00         
  Peļņa (……...%) 0,00         
  KOPĀ (bez PVN) 0,00         

  PVN ( 21 % ) 0,00         
  Pavisam kop ā 0,00         



 
 
                                                                                                         

 

 
Pretendenta vadītāja paraksts:_________________ 

Vārds, Uzvārds:___________________ 
Amats:____________________ 

                                                                               Z.V



 
 
                                                                                                         

 

D8 pielikums: Tehnisk ā pied āvājuma sagatavošanas vadl īnijas 
 

 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
 

 Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, 
jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un 
normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 
Tehniskajām Specifikācijām un Tehnisko projektu.  
 
Katlu m ājas rekonstrukcija ietver sekojošo: 
 
1.Visp ārīgā daļa 

 
1.1 Objekts  

 
Katlu mājas rekonstrukcija Pašuliene, Šederes pag., Ilūkstes nov., „Maijpuķītes” 
(kadastra Nr. 
44900010015), tehniskā projekta Tehnoloģiskā daļa (TN) izstrādāta pamatojos uz projekta 
mērķi 
– tiks veikta esošā apkures katla UKC-1,0H(jauda 1,0 MW), nomaiņa pret jaunu apkures 
katlu ar jaudu 750 kW (kurināmais šķelda), atbilstoši tehniskajiem noteikumiem Nr. 
DA14TN0263, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.7.10/14-41 no 08.09.2014 

 
 
1.2 Projekta dokument ācija  

 
 
Visus uzstādīšanas darbus veikt atbilstoši pielikumā esošajiem 
rasējumiem. 
Būvniekam jāziņo projektētājam par visiem, darbu gaitā atklātām rasējumu neprecizitātēm, 
kuras neizdodas atrisināt ievērojot vispārīgās prasības un montāžas tradīcijas. 
Ja paskaidrojuma rakstā darba metodes vai materiāli nav precīzi noteikti, darbuzņēmējs 
tos var pats izvēlēties, bet tomēr tādā veidā, ka pasūtītājam ir tiesības tos noraidīt 
gadījumā, ja ar tiem nav iespējams sasniegt līgumisko gala rezultātu. 
Paskaidrojuma  raksts un pie tā klātesošie rasējumu  viens otro papildina.  Atšķirību 
gadījumā plānos un shēmās, par prioritāro tiek uzskatīts shēmās dotais risinājums. Strīdā 
gadījumā lēmumu pieņem pasūtītājs. 

 
 
1.3 Ekspluat ācijas un apkopes i nstrukcijas  

 
 
Pirms objekta nodošanas pasūtītājam, būvnieks sastāda objekta uzstādījumu 
ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Kopā ar ekspluatācijas un apkopes instrukcijām 
tiek nodota arī garantijas apliecība. 

 
 
1.4 Metin ātājs  

 
 
Metinātājiem jābūt apmācītiem atbilstoši standartam LVS EN 287-1:2012 un LVS EN ISO 
9606 2- 5:2006 L. „Metinātāju atestēšana. Kausēšanas metināšana. Tēraudi”. 

 
 
1.5 Kvalit ātes pras ības metin āšanas darbiem  

 
 
Katlu mājas karstā ūdens cauruļvadu izgatavošanas kvalitātei jāatbilst „Noteikumiem par 
spiedieniekārtām un to kompleksi” prasībām. Cauruļvadu gareniskām šuvēm un 
iegriezumu šuvēm jābūt pilnībā caurmetinātiem. Metinājumu šuves veikt ar elektrodiem, 



 
 
                                                                                                         

 

kas atbilst metināmo elementu markām. Par metinājuma šuves augstumu pieņemt vienādo 
ar visplānākā, metināmā elementa biezumu. 

Metinājuma   šuvei  nedrīkst  būt  spraugas,   poras,  virsšuves  kausējumu,   krāteru,  
kuri  nav pilnmetināti, neblīvi, pamatmetāla izkausējumu un caurdedzinājumu. 
Metināšanas kļūdu saraksts ir dots standartā EN 26520. Metinājuma savienojumu kvalitāte 
nav apmierinoša, ja, izmantojot jebkuru no pārbaudes metodēm, atklājušas iekšējās vai 
ārējās kļūdas (defekti), kas pārsniedz piemērotajā tehniskajā normatīvā noteiktās, 
metinājuma savienojumu kvalitātes normu vērtības. Ja  metinājuma  savienojuma  viena  
daļa  ir  nepieņemama,  jānosaka  defektīvā  metinājuma savienojuma robežas un doto 
metinājuma savienojumu jāmetina no jauna. Jāpārbauda  visas  labotās  metinājuma  
šuves,  atkārtojot  sākotnējo  procedūru  un  pārbaudes metodi. 

Par montāžas darbu kvalitāti atbild montāžas darbu 
veicējorganizācija. 

 
 
1.6 Tērauda caurules  

 
 
Cauruļu un cauruļu detaļu materiāliem jābūt ražotāja sertifikātiem. Izmantojamām  
loksnēm,  pārejām,  trejgabaliem,  atlokiem  pēc  izmēriem  jābūt  piemērotiem 
savienojamajiem cauruļvadiem. Izmantot metinājuma savienojumus. Metināšanā 
izmantojamajiem elektrodiem jāatbilst metināmo materiālu markām. Caurules un cauruļu 
detaļu materiāli izvēlēti atkarībā no vides temperatūras un darba spiediena. Cauruļvadi ir 
projektēti darba spiedienam Pdarba=3 bar. Stiprinājuma  detaļas  izvēlēties  no  oglekļa  
tērauda,  atbilstoši  savienojuma  atloku  nosacītam diametram un spiedienam. Visām 
bultskrūvēm un uzgriežņiem jābūt cinkotiem. Cauruļvadu stiprināšanai ir izmantoti 
slīdbalsti un nekustīgie balsti. 

 
 
Tabula 1.6.1: Maksim ālais solis starp balstiem (atbilstoši SFS 5363 vai ekvivalents)  

 
 

Caurules 
ǿ, mm 

DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 

Max. solis 
starp 
balstiem, 
m 

1.9 2.2 2.4 3.3 3.7 4.1 4.8 

 
 
Vietās, kur cauruļvads iet cauri sienai, cauruļvadu ievietot apvalkcaurulē, kuru jāblīvē 
būvkonstrukcijā tā, lai nesamazinātos telpu ugunsnoturības pakāpe. 
Siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai paredzēti cirkulācijas sūkņi. Lai aizsargātu 
cirkulācijas sūkņus, regulatorus no netīrumiem siltumnesēja, uz turpgaitas un atgaitas 
cauruļvada tiek uzstādīti filtri. Ūdens un gaisa izvadīšanai no siltumtrases tiek paredzēti 
gaisa izvadītāji un izlaišanas ventiļi. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot trases 
augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei – zemākajos. Šīs armatūras izveidošanu precizēt 
montāžas darbu veikšanas gaitā. 

 
 
Apkures iekārtu telpā izvietotos cauruļvadus, pievadus, maģistrāles izolēt ar akmens vates 
čaulām 
„PAROC” vai ar analogu nedegošu siltumizolāciju un alumīnija folijas aizsargkārtu. Slāņa 
biezums - 50mm.  
Pirms izolācijas tērauda cauruļvadus attīra no netīrumiem un rūsas, pārklāj to 
virsmu ar pretkorozijas gruntskrāsu 2 kārtās. 

 
 
1.7 Metin āto savienojumu kvalit ātes pārbaude  

 
 



 
 
                                                                                                         

 

Pirms pārbaudes metinājuma šuvi pamatmateriāla daļas blakus šuvei rūpīgi notīrīt no 
šlagas, metāla pilieniem un netīrumiem. 
Veicot metināto savienojumu kvalitātes pārbaudi, vadīties LVS EN standartiem. 
Samontēto cauruļvadu visas metinājuma šuves jāpārbauda vizuāli, saskaņā ar standartu 
EN 970. Metinājuma ārējā pārbaude jāveic pēc metināšanas pabeigšanas  vai nu ar aci vai 
nu izmantojot lupu. 
Lai pārbaudītu, metinājuma virsmai ir jābūt notīrītai no eļļām, netīrumiem, šlagas un no visu 
veidu aizsargpārklājumiem, kā arī spoži apgaismotai. Uz metinājuma un uz virsmām blakus 
metinājumam nedrīkst būt spraugu, ierobu vai porainības un uz virsmām blakus 
metinājumam nedrīkst būt elektroda dzirksteles pēdu vai citu degušo virsmu. 
 
1.8 Cauru ļvadi, kuri netiek pak ļauti atbilst ības nov ērtēšanai  

 
 
Spiedieniekārtai veicamos metināšanas darbus jāveic saskaņā LVS- EN  vai ekvevalentiem 
ES standartiem. 

 
 
1.9 Metin āšanas darbu normat īvā bāze 

 
 
Metinātāja atestēšana LVS-EN 287:2004; 
Nesagraujošās testēšanas personāla kvalificēšana un sertificēšana LVS-EN 
473:1997; Metināšanas procedūru sertifikāts EN 288; 
Kvalitātes prasības metināšanai. 1. Daļa: Norādījumi par izvēli un izmantošanu LVS-EN 
729-1:1997; 
Kvalitātes prasības metināšanai. 3. Daļa: Standarta kvalitātes prasības LVS-EN 729-
3:1997. 

 
 
1.10 Izolācijas darbi  

 
 
Izolācijas darbus veikt atbilstoši standartam LVS 860:2004 vai ekvivalentam ES standartam.  
Cauruļvadus izolēt ar akmensvati (cauruļvadus līdz DN40, 40 mm biezumā, DN50 un 
lielākus –50 mm) un pārklāt ar Alumīnija folijas materiālu. 

 
 
2. Projektrisin ājums 
 
2.1. Visp ārīgā daļa 

Rekonstrukcijas ietvaros katlu mājā tiek uzstādīts  jauns cietā kurināmā katls  ar 
siltuma  jaudu 750kW un automatizēto kurināma padeves sistēmu. Apkures katls 

jāaprīko ar drošības regulējošo automātiku. Kļūmju izziņošanai  jāuzstāda GSM  modems, 
kurš izsūta SMS ziņojumus par kļūmēm katla darbībā. Katla tīrīšanai un pelnu izvākšanai 
jānotiek automātiski. Katlumājas darbībai jābut pilnībā automatizētai.  

 
 
2.2. Ūdensapg āde un padodam ā ūdens sagatavošana  

 
Katlu māju ar ūdeni apgādā no ciemata ūdensapgādes sistēmas, pirms ievadīšanas 
sistēmā to sagatavojot atbilstoši katliekārtas minimālajiem ūdens kvalitātes rādītājiem. 

 
 
2.3. Kanaliz ācija  

 
Katlu māja tiek kanalizēta ciemata kanalizācijas sistēmā. 

 
 
2.4. Ventil ācija  



 
 
                                                                                                         

 

 
Katlu mājā esošajā katlā, kurināma degšanai nepieciešamais gaiss tiek saņemts caur 

ārsienā esošo žalūzijresti, kuras platībai jābūt vismaz 1200 cm2. 

 

2.5. Tehnolo ģiskā daļa 
 
Katlu mājā jāuzstāda jauns tērauda ūdenssildāmais katls ar siltuma jaudu 750 kW. Apkures 
katls jāaprīko ar drošības regulējošo automātiku. Kļūmju izziņošanai  jāuzstāda GSM  
modems, kurš izsūta SMS ziņojumus par kļūmēm katla darbībā. Katla tīrīšanai jānotiek 
automātiski ar saspiesta gaisa palīdzību nopūšot katla svelmcaurules. Pelnu izvākšanai no 
katla jānotiek automātiski ar pelnu vītnes transportieru palīdzību. Pelni jāuzkrāj metāla 
konteinerā. Pamata kurināmais -  šķelda ar mitrumu 30-50% uz slapjas bāzes, kurai 
iespējams piejaukt granulas, gabalkūdru, skaidas ne vairāk kā 15% no kopējā tilpuma, 
graudus ne vairāk kā 15% no kopējās masas. Operatīvajā noliktavā jāuzstāda kustīgās grīdas 
ar četriem bīdītājiem-skrāperiem kurināma padevei uz ķēžu konveijera. Skrāperus jādarbina 
hidrauliskie cilindri ar hidrostaciju pēc automātikas programmas iestatījumiem. Tālāk 
kurināmam ar ķēžu transportieriem jānonāk biomasas uzkrājējbunkurā pie katla. No 
uzkrājējbunkura kurināmais tiek padots katla kurtuvē. Padeve katlā jāaprīko ar pret 
aizdegšanas sistēmu. Vajadzīgo kurtuves retinājumu jāuztur dūmsūknim ar automātisko 
vadību. Karstām dūmgāzem, efektīvi apskalojot katliekārtas konvektīvo daļu, jānonāk dūmejā, 
kur caur multiciklonu un dūmsūkni jānokļūst esošā dūmenī.  
Katlumājas darbībai jābut pilnībā automatizētai, un katliekārtai jāuzstāda degšanas kvalitātes 
kontrole. Siltumenerģijas patēriņa uzskaitei   jāuzstāda siltuma skaitītājs.  
Katliekārtas lietderības koeficients pie nominālās jaudas - 85%.  
 
Katliekārtas apsaite ir : 
 
•          Centrbēdzes dūmgāzu ventilators; 

•           Centrbēdzes dūmgāzu cieto daļiņu attīrītājs - multiciklons, attīrīšanas pakāpe ne 
mazāk kā 85%; 

•  Biomasas uzkrājējbunkurs un kurināmā padeve kurtuvē, bunkura tilpums ne mazāk 
kā 0,35 -  0,4 m3, ražība min 5 m3/h ; 

•           Gaisa padeves ventilators, primārā gaisa padeves sistēma ar gaisa kolektoru un 
aizvariem; 

•           Gaisa padeves ventilators, sekundārā gaisa padeves sistēma ar gaisa kolektoru 

un aizvariem; 
 
Katlagregātam  paredzēts  pieslēgums  pie  esoša  dūmeņa  ar  dūmejam 400x400mm, 
(tērauda biezums - 3mm),  ar izolāciju un alumīnija foliju s=100mm.  
Apkures katls aprīkots ar drošības regulējošo automātiku. Kļūmju izziņošanai tiks 
uzstādīts GSM modems, kurš izsūta SMS ziņojumus par kļūmēm katla darbībā. Katla 
tīrīšana notiks automātiski ar saspiesta gaisa palīdzību nopūšot kvēpus no katla 
svelmjcaurulēm. Pelnu izvākšana no katla notiks automātiski ar vītnes tipa transportieru 
palīdzību. Pelni tiek uzkrāti metāla konteinerā. 
Katliekārtas elektroinstalācija un elektrovadības automātika ar PLC kontrolieri, frekvenču 
pārveidotājiem  dūmsūknim  un gaisa padeves  ventilatoriem,  retinājuma  kontroli  
degkamerā, Lambda zondi dūmgāzu izejā, temperatūras kontroli degkamerā. Turpgaitas 
un atgaitas siltumnesēja temperatūras kontrole, automātiska avārijas dzēšanas sistēma 
kurināmā padevē, kurināmā padeves sistēmas automatizācija. Brīdinājuma sistēma ar 
GSM moduli. 

 Siltumenerģijas patēriņa uzskaitei  tiek uzstādīts siltuma skaitītājs. 
Operatīvajā noliktavā kurināmais ar četriem kustīgās grīdas bīdītājiem-skrāperiem tiek 
padots uz ķēžu konveijera virzienā. Skrāperus darbina hidrauliskie cilindri ar hidrostaciju 
pēc automātikas programmas iestatījumiem. 
Tālāk kurināmais ar ķēzu transportieriem nonāk biomasas uzkrājējbunkurā pie 
katlagregāta. No uzkrājējbunkura kurināmais tiek padots katla kurtuvē. Padeve katlā tiek 



 
 
                                                                                                         

 

aprīkota ar pret aizdegšanas sistēmu. Vajadzīgo kurtuves retinājumu uztur dūmsūknis ar 
frekvenču pārveidotāju un automātisko vadību. 
Karstās dūmgāzes, efektīvi apskalojot katliekārtas konvektīvo daļu, nonāk dūmejā, kur caur 
multiciklonu un dūmsūkni nokļūst esošā dūmenī. 

 
Uzstādāmā katla tehniskie parametri:  

 
 

Lietošanas mērķis Pamatkatls 

Katla marka AGB 0,75 MW 02P/3AH vai ekvivalents 

Nominālā jauda 750 kW 

Maksimālais darba 
spiediens 

4 bar 

Maksimālā 
temperatūra 

110 oC
 

Norm. darba 
temperatūra 

95 oC
 

 
 
2.6. Droš ības un  aizsargier īces 
 

Katlam jābūt aprīkotiem ar visām nepieciešamajām aizsargierīcēm: dubultatsperes 
aizsargvārstiem, kā arī ar pretiztukšošanas aizsargierīcēm un paredzētās darbības zonas 
avārijas termostatu. 

Drošības vārstu funkcionēšanu jāvar pārbaudīt darba situācijā, izmantojot 
spiedienatvēršanu. Drošības vārstu izsišanas cauruli jānovada drošā vietā. Uz drošības 
vārstu cauruļvadiem nav atļauts uzstādīt noslēgarmatūru. Drošības vārstu izliešanas 
cauruli jāuzstāda ar pacēlumu drošības vārstu virzienā. 
 

 
2.7. Spiedienp ārbaudes  

 
Pēc cauruļvadu montāžas veikt spiediena pārbaudi. 

Spiediena pārbaudi veikt ar spiedienu = 1,5 reizināts ar darba spiedienu. Spiediens 
nedrīkst samazināties 15 minūšu laikā. 
Spiediena pārbaudes vide – auksts ūdens. 

 
 
2.8. Apkopes l īmeņi un k āpnes  

 
Katlu ekspluatācijas,  apkopes un pārbaužu veikšanai jāizveido apkopes platformas, uz 
kurām piekļuve tiek nodrošināta pa kāpnēm un caur servisa platformu. 
Apkalpojošā  personāla  kustības  vietām jābūt ar brīvu  augstumu  2,4 m. Brīvu 
augstumu  var samazināt līdz 2,0 m pie nosacījuma, ka attiecīga vieta tiek apzīmēta ar 
brīdinājuma krāsu. Servisa platformas aprīkot ar 1,0 m augstām margām, kurām jāsakrīt ar 
kāpņu margām. Platformai izveidot 100 mm augstu, apakšējo malu. Platformu balstīt uz 
katlu telpas grīdas. Kāpņu  pakāpiena augstumam  (h)  un  pakāpiena  dziļumam  (e)  
jāatbilst  formulai:  2h  +  e  = 0,62...0,64. 

 
 
2.7.5. Ugunsdroš ība 

 
Tiek atrisināta katlu mājas būvniecības pamatprojektā. 
 

 



 
 
                                                                                                         

 

Materiālu specifik ācija: 
 

NPK Saturs  m.v.  Daudz.  

1 

Cietā kurināmā katliekārta ar nominālo jaudu 750 kW, lietderības 
koeficients ne zemāks par 85%, izejošo dūmgāzu temperatūra nominālā 
darba režīmā ne augstāka par 180°C, darba spiediens 4,0bar 

kpl 1 

2 
Katla automātiskās  tīrīšana pneimosistēma, gaisa kompresors, resīveri, 
vadība 

kpl 1 

3 Gaisa pūte, primārā gaisa padeves sistēma ar gaisa kolektoru un aizvariem kpl 1 

4 
Gaisa pūte, sekundārā gaisa padeves sistēma ar gaisa kolektoru un 
aizvariem 

kpl 1 

5 Gaisa kolektors ar regulējamiem aizvariem kpl 1 

6 
Centrbēdzes dūmgāzu cieto daļiņu attīrītājs - multiciklons, attīrīšanas 
pakāpe ne mazāk kā 85% 

kpl 1 

7 Dūmgāzu ventilators 5,5kW kpl 1 

8 
Biomasas uzkrājējbunkurs un kurināmā padeve kurtuvē ar hidraulisko 
virzuli, bunkura tilpums ne mazāk kā 0,35 m3, ražība min 5 m3/h 

gb. 1 

9 Hidrostacija kurināma padevei kurtuvē, pieslēguma materiāli kpl 1 

10 Hidrostacija hidrauliskajam irdinātājam, pieslēguma materiāli kpl 1 

11 
Hidrostacija operatīvajai šķeldas noliktavai skrāperu darbināšanai, 
pieslēguma materiāli 

kpl 1 

12 

Katliekārtas elektroinstalācija un elektrovadības automātika ar PLC 
kontrolieri, frekvenču pārveidotājiem dūmsūknim un gaisa pūtēm, 
retinājuma kontroli kurtuvē, Lambda zondi dūmgāzu ejā, temperatūras 
kontroli kurtuvē. Turpgaitas un atgaitas siltumnesēja temperatūras kontrole, 
automātiska avārijas dzēšanas sistēma kurināmā padevē, kurināmā 
padeves sistēmas automatizācija. Brīdinājuma sistēma ar GSM moduli 

kpl 1 

13 Pelnu izlādes sistēma no katla uz pelnu bunkuru, pelnu bunkurs kpl 1 

14 
Dūmejas 400x400 mm, biezums – 3 mm,  ar izolāciju un alumīnija foliju, 
pieslēgums dūmenim 

kpl 1 

15 
Kurināmā padeves ķēžu transportieris, ražība ne mazāk kā 5m3/h, metāla 
lāpstiņas  

kpl 2 

16 

Katliekārtas hidroapsaiste, recirkulācijas sūknis, apsaiste, izplešanās 
trauks, caurules, veigabali, noslēgarmatūra, termometri, manometri, 
siltināšana, siltuma skaitītājs 

kpl 1 

17 

Kurināmā operatīvā noliktava ar asaktipa/skrāperu kustīgo grīdu. Aktīvie 
spārni, opozīta sijas ar iebetonējamām daļām, antispārni, hidrocilindri, 
pieslēguma materiāli un atbalsta siena 

kpl 1 

18 Cirkulācijas sūknis 80-100 gab 1 

19 Gružu siets Dn100 gab 1 



 
 
                                                                                                         

 

20 Izplēšanās tvertne 3001  gab 1 

21 Trīsceļu vārsts ar servo motoru Dn80 kpl. 1 

22 Lodveida noslēgventīlis metināms Dn100 gab 5 

23 Lodveida noslēgventīlis metināms Dn65 gab 1 

24 Lodveida ventīlis ar saskrūvēm Dn25 gab 2 

25 Lodveida ventīlis ar saskrūvēm Dn15 gab 3 

26 Siltuma skaitītājs ELKORA S-25 Dn80 vai ekvivalents gab 1 

27 Hidrauliskais atdalītājs kpl. 1 

28 Drošības vārsts 1 1/2” gab 3 

29 Automātiskais atgaisotājs gab 1 

30 Manometrs D100 1/2” 0-10bar verificēts gab 3 

31 Termometrs 0-120 C gab 3 

32 Tērauda caurules un veidgabali kpl. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                         

 

D9 pielikums: Darbu apjomi 
 

Darbu apjomi 
 

Poz. Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

1 3 4 5 
    

1 Cietā kurināmā katliekārta AGB 0,75MW 03/3AH vai 
ekvivalents, ar nominālo jaudu 750kW, lietderības 
koeficients ne zemāks par 85%, izejošo dūmgāzu 
temperatūra nominālā darba režīmā ne augstāka par 
190°C 

kts 1 

1.1. Trīs virzienu horizontāls cauruļu tipa siltummainis, 
cauruļu režģa biezums ne mazāk kā 8mm, caurules D76, 
max darba spiediens 4,0bar, siltināts, apšūts ar krāsotām 
tērauda loksnēm. Siltummainis novietots uz kurtuves. 

  

1.2. Pilnībā termoizolēta kurtuve ar slīpo plakni, hidraulisko 
irdinātāju un rotējošo ārdu. Mūrēta no šamota ķieģeļiem 
≠250mm, ar velvi. Kurtuve aprīkota ar primāro un 
sekundāro gaisu. Kurtuve aprīkota ar pelnu izlādes 
sistēmu 

  

2 Siltummaiņa tīrīšana ar pneimosistēmu, gaisa 
kompresors, vadība 

kpl 1 

3 Gaisa pūte 2,2kW, gaisa padeves sistēma ar gaisa 
kolektoru un aizvariem 

kpl 1 

4 Gaisa pūte 0,55kW, gaisa padeves sistēma ar gaisa 
kolektoru un aizvariem 

kpl 1 

5 Gaisa kolektors ar regulējamiem aizvariem kpl 1 

6 Centrbēdzes dūmgāzu cieto daļiņu attīrītājs - multiciklons 
AGB MC-9 vai ekvivalents, turbīnu skaits 9, attīrīšanas 
pakāpe ne mazāk kā 85% 

kpl 1 

7 Dūmgāzu ventilators AGB DS-500 5,5kW vai ekvivalents kpl 1 

8 Biomasas uzkrājējbunkurs un kurināmā padeve kurtuvē 
ar hidraulisko bīdītāju AGB UHV-5 vai ekvivalents, 
bunkura tilpums ne mazāk kā 0,35  m3, ražība min 5 
m3/h 

gb 1 

9 Hidrostacija hidrauliskajam bīdītājam, pieslēguma 
materiāli, elektromotora jauda - 3,0kW 

kpl 1 

10 Hidrostacija hidrauliskajam irdinātājam, pieslēguma 
materiāli elektromotora jauda - 1,1kW 

kpl 1 

11 Hidrostacija hidraulikajām grīdām, pieslēguma materiāli, 
elektromotora jauda - 5,5kW 

kpl 1 

12 Katliekārtas elektroinstalācija un elektrovadības 
automātika ar PLC kontrolieri, frekvenču pārveidotājiem 
dūmsūknim un gaisa pūtēm, retinājuma kontroli kurtuvē, 
Lambda zondi dūmgāzu ejā, temperatūras kontroli 
kurtuvē. Turpgaitas un atgaitas siltumnesēja 
temperatūras kontrole, automātiska avārijas dzēšanas 
sistēma kurināmā padevē, kurināmā padeves sistēmas 
automatizācija. Brīdinājuma sistēma ar GSM moduli 

gb 1 

13 Pelnu izlādes sistēma no katla uz pelnu bunkuru, pelnu 
bunkurs 

kpl 1 

14 Dūmejas 300x300mm, biezums - 3mm,  ar izolāciju un 
aluminija foliju, pieslēgums dūmenim 

kpl 1 

15 Kurināmā padeves ķēžu transportieris AGB KT-5 vai 
ekvivalents, ražība ne mazāk kā 5m3/h 

kpl 2 

16 Katliekārtas hidroapsaiste, hidrauliskais atdalītājs, 
cirkulācijas sūknis, apsaiste, izplešanša trauks, caurules, 
veigabali, noslēgarmatūra, termometri, manometri, 
siltināšana 

kpl 1 

17 Kurināmā operatīvā noliktava ar asaktipa/skrāperu 
kustīgo grīdu AGB HG-2 vai ekvivalents. Divi spārni, 
opozīta sijas ar iebetonējamām daļām, antispārni, 
hidrocilindri, pieslēguma materiāli un atbalsta siena 

kpl 1,00 

18 Katlumājas iekārtu projektēšana un pielāgošana, 
dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana  

kpl 1,00 

 


