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Apstiprināts SIA “Komunālserviss TILDe” 

 iepirkuma komisijas 

04.08.2020. sēdē (protokols Nr.1/2020) 

 

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ 

“GRANTS CEĻU PLANĒŠANA AR AUTOGREIDERI TUKUMA NOVADĀ” 

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. TILDE 2020/1)  

NOLIKUMS 

 
1. Pasūtītājs 

1.1. Pasūtītājs – SIA “Komunālserviss TILDe” (TILDE). 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50103420091. 

Adrese: Pasta iela 1a, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139. 

1.2. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: TILDE valdes loceklis 

Valdis Mitenbergs, 

Tālrunis: 23559310; 

E-pasts: valdis.mitenbergs@k-tilde.lv   

Adrese: Pasta iela 1a, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139.. 
 

2. Iepirkuma organizētājs 

Saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora p.i. 30.06.2020. rīkojumu Nr.177-d noteiktā 

iepirkuma komisija. 

 

3. Iepirkuma identifikācijas numurs 

TILDE 2020/1. 

 

4. Iepirkuma metode 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu. 

 

5. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

5.1. Grants ceļu planēšana ar autogreideri Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes 

pagastos 2020.-2021. gadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums), CPV kods: 

45233141-9 - ceļu uzturēšanas darbi. 

5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās: 

5.2.1. PIRMĀ DAĻA (1.DAĻA) – Slampes un Džūkstes pagastu grants ceļu planēšana ar 

autogreideri saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). Plānotā 

iepirkuma līguma summa 1.DAĻAI līdz EUR 20 500,00; 

5.2.2. OTRĀ DAĻA (2.DAĻA) – Irlavas un Lestenes pagastu grants ceļu planēšana ar 

autogreideri saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). Plānotā 

iepirkuma līguma summa 2.DAĻAI līdz EUR 20 500,00 

5.3. Plānotā Iepirkuma kopējā līguma summa: līdz EUR 41 000,00 (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 

centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN). 

5.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, ievērojot 

iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. 

 

6. Līguma izpildes vieta un termiņš 

6.1. Iepirkuma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2021. gada 31. decembrim līdz pilnīgai 

līgumā noteikto saistību izpildei vai līdz brīdim, kad sasniegta Līguma kopējā summa, atkarībā no tā, 

kurš nosacījums iestājas pirmais;  

6.2. Līguma izpildes vieta – Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes pagastu teritorija. 

 

7. Prasības pretendentiem 

7.1. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi: 

7.1.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

mailto:valdis.mitenbergs@k-tilde.lv


2 

 

7.1.2. Ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs 

ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 

7.1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 

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

pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem. 

7.1.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

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

nolikumā, kā arī personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi šī nolikuma 7.1.1. – 7.1.3. nosacījumi. 

7.1.5. Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

7.2. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai 

attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo 

personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē 

līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no 

dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 

 

7.3. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

7.3.1. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

7.3.2. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās 

specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu 

veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz LR reģistrētām personām) vai, ja 

pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu 

uzsākšanas brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

7.4. Tehniskās un profesionālās spējas: 

7.4.1. Pretendentam ir pieejami nepieciešamie materiālie un tehniskie resursi Tehniskajās 

specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei. 

7.5. Pretendents var balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, lai apliecinātu, ka 

pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām 

tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, 

ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi. 

7.6. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus 

vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

7.7. Apakšuzņēmēja izpildāmo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 

attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību; par saistīto uzņēmumu 

uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai 

kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai 

kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

7.8. Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno līguma izpildē 

iesaistīto personu sarakstu, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks, norādot 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Iepirkuma līguma 
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izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā. 

8. Prasības iepirkuma izpildei 

Saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1. pielikums). 

9. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai 

9.1. Nolikums pieejams Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3580.   

9.2. Piedāvājuma iesniegšana: 

9.2.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, 

bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27.augustam, plkst. 10.00.  

9.2.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 

neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

9.2.2.1. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek 

atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.  

9.2.3. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

9.2.3.1. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

2020. gada 27.augustā, plkst.11.00, Elektronisko iepirkumu sistēmā.   

9.2.3.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes 

režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

9.2.3.3. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 

Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā 

dokumenta atvēršanai. 

 

9.3. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana: 

9.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem 

formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie 

veidi: 

9.3.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas 

e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas.  

9.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 

apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, 

t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 

9.3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot 

ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 

dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

9.3.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

9.3.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 

9.3.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta 

vismaz pretendenta pieteikumu (sk. 1.pielikumā ietvertās datnes). Pieteikumu paraksta 

pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota 

pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). 

9.3.2.3. Citu dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā 

formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko 

parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

9.3.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts 

citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 
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Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

9.3.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 

2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā 

minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā 

dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

9.3.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 

formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos 

nosacījumus. 

9.3.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas 

darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp 

piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 

9.3.7. Ja piedāvājums saturēs kādu no 9.3.6. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

9.3.8. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja 

dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno 

attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai 

piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

9.3.9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”. 

9.3.10. Piedāvājuma noformēšana: 

9.3.10.1. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

9.3.10.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem 

un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

9.4. Piedāvājumā jāiesniedz: 

9.4.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka pretendents piekrīt nolikumā 

norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai. Pieteikumu 

aizpilda arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī 

Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās.  

9.4.2. Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību nolikuma 7.3.2. un 7.4. 

punkta prasībām: 

9.4.2.1. Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja 

sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 7.3.2. 

punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par iepirkuma 

uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības 

dalībniekiem un apakšuzņēmējiem (ārvalstīs reģistrētas personas), kas uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā). 

9.4.2.2. Pretendenta sagatavots minerālo materiālu atbilstības un nepieciešamā apjoma 

pieejamības apliecinājums, t. sk. pievienoti dokumenti (kopijas), kas apliecina 

pielietoto minerālo materiālu izcelsmi; 

9.4.2.3. Pretendenta sagatavota informācija par tā rīcībā esošajām tehniskajām iekārtām 

Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei. 

9.4.3. Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar 

apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmēju apliecinājumu par līdzdalību līguma izpildē, vienošanās 

vai apliecinājuma dokumentā norādot informāciju kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks 

nodotas izpildei apakšuzņēmējiem (t. sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), norādot to 

kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas un nolikuma 9.4.2.1. punktā noteikto 

dokumentu par katru apakšuzņēmēju (ņemot vērā nolikuma 7.2.2. punktā noteikto 

kvalifikācijas prasību attiecībā uz apakšuzņēmējiem). 

9.4.4. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz: 
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9.4.4.1. visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti 

dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma 

realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo 

piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību); 

9.4.4.2. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs 

no Piegādātājiem; 

9.4.4.3. nolikuma 9.4.2.1. apakšpunktā norādīto dokumentu par katru no Piegādātājiem 

(ņemot vērā nolikuma 7.3.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību attiecībā uz 

piegādātāju apvienības dalībniekiem). 

9.4.5. Ja Pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma 7.3.2. un 7.4. apakšpunktā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, balstās uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, 

jāņem vērā šādas prasības: 

9.4.5.1. Pretendents piedāvājumā norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas 

kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi un kompetences (t. sk. pieredze), iesniedzot šo uzņēmēju un 

Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un resursu un 

kompetenču nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus 

un vienošanās par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendents var 

aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka 

nepieciešamie resursi un kompetences Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti 

līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu un kompetenču veida;  

9.4.5.2. iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu jābūt 

pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, 

kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas 

resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas 

pierādīšanai. 

9.4.6. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 

9.4.6.1. Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases 

prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz 

atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā 

iekļautā informācija ir pareiza. 

9.4.6.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas 

Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 

veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 

2.pielikums), vai izmantojot tiešsaistes pakalpojumu - http://espd.eis.gov.lv.  
9.4.6.3. Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – D 

iedaļas. 

9.4.6.4. Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja 

informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas 

dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikuma 9.4.2. punktā minētie kvalifikāciju 

apliecinošie pirmdokumenti. 

 

9.4.7. Finanšu piedāvājums: 

http://espd.eis.gov.lv/
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Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 3. pielikumā noteiktajai formai. Finanšu 

piedāvājumā jāparedz: 

9.4.7.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro; 

9.4.7.2. visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata; 

9.4.7.3. Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai 

personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 

9.4.7.4. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas ar būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, 

tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši 

saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.). 

10. Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji  

10.1. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija; 

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:  

10.2.1. pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši 

nolikuma 9.3.punktā un 9.4.punktā norādītajām prasībām; 

10.2.2. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās 

datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 7.3. un 7.4. punktā 

norādītajām pretendentu atlases prasībām; 

10.2.3. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.8. punktā 

norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; 

gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā 

šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu 

vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus; 

10.2.4. katrā iepirkuma priekšmeta daļā noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – ņemot 

vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājumus ar viszemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN; 

10.2.5. pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav 

attiecināmi nolikuma 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4. un 7.1.5.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.  

panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punkts) un Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi: 

10.2.5.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 

7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par 

nolikuma 7.1.1. un 7.1.5. punktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu reģistra; 

10.2.5.2. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 

7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par 

pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. 

 Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.4. 

apakšpunktā minētās personas piekrišanu. 

10.2.5.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 

7.1.4. apakšpunktā minēto personu pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā 

no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 7.1.4. 

apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā 

minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto 

izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.  

10.2.5.4. Ņemot vērā nolikuma 10.2.6.2. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs: 

10.2.5.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka 

saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 

esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā 

minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro; 

10.2.5.4.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa 
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administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto 

informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 7.1.4. apakšpunktā 

minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz 

apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija 

nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, 

pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai 

apliecinātu, ka tam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai 

personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā 

pārsniedz 150 euro, nolikuma 10.2.6.4.2. noteiktajā termiņā 

iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu 

izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka 

attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības 

izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no 

Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentās 

institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa 

pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts 

ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus 

objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību. 

10.2.5.5. Komisija pārbauda vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē līguma izpildi. 

10.2.6. atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu. 

10.3. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. - 10.2.5. punktā 

norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i., nākamajā 

piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 

10.4. Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punktā 

minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2.5. 

apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu. 

10.5. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma 

noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi 

neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

 

11. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un uzdot jautājumus par iepirkuma nolikumā 

ietvertajām prasībām: 
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11.1. Iepirkuma “Grants ceļu planēšana ar autogreideri Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

TILDE 2020/1) (turpmāk – iepirkums) nolikums, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz 

ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja pircēja 

profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3580  .  

11.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, 

iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 9.2.1. apakšpunktā. 

 

12. Informācijas apmaiņa: 

12.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem un/vai 

Pretendentiem notiek rakstveidā - pa e-pastu, faksu vai pastu. 

 

13. Cita informācija 

13.1. Ar pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 

5. pielikumā pievienotajam līguma projektam. 

13.2. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta 

pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 9.  panta 

trīspadsmitajā daļā minēto lēmumu, kā arī Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu 

sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3580 nodrošina brīvu un tiešu 

elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam. 

13.3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 

9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. 

Pielikumā: 

1. Tehniskās specifikācijas; 

2. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma; 

3. Finanšu piedāvājums; 

4. Līgums (projekts). 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      V.Mitenbergs 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3580
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1. pielikums 

iepirkuma “Grants ceļu planēšana ar autogreideri 

Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

TILDE 2020/1) nolikumam 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1.DAĻĀ 

Ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana, seguma planēšana vai līdzināšana 

 

1. Pakalpojuma mērķis: 

Nodrošināt Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes pagastu teritorijā esošo pašvaldības 

ceļu uzturēšanu atbilstoši vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām 

atbilstoši autoceļu noslogojumam “Ceļu specifikācijas 2020”.  

 

2. Darba uzdevums: 

Veikt Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes pagastu teritorijās esošo pašvaldības ceļu 

uzturēšanas darbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām. 

 

 3. Grants seguma ceļu saraksts: 

 

Grantēto seguma ceļu saraksts Slampes un Džūkstes pagastos (greiderēšana 

pēc pasūtījuma) 
 

 

              Pašvaldības ceļi Džūkstes pagastā 

Nr.p.k.  Autoceļa nosaukums grupa 
Garums 

(km) 
Seguma veids 

1. Džūkste-Pienava A 4,40 grants 

2. Baltiņi-Grauzde B 1,39 grants 

3. Šoseja-Svēpji-Priedītes B 
  

2,43 grants 

4. Šoseja-Pētermuiža B 2,67 grants 

5. Līči-Franki B 2,19 grants 

6. Lancenieki-Tirdznieki-šoseja B 
0,55 grants  

  

7. Pienava -Krimūnas B 3,93 grants 

8. Pienava -Straumēni B 3,66 grants 

9. Mārkaiņi-Sukšu kapi C 2,48 grants 

10. Ceļš gar Kauguru kanālu C 7,39 grants 

11. Kauguru kanāls-Slampes robeža C 5,74 grants 

12. Liepājas šos.- Pienavas upe C 1,9 grants 

13. Ilgas-Dailes C 1,03 grants 

14. Šoseja-Rumbmuiža C 0,13 grants 

15. Uz Ezeriņiem C 1,9 grants 

16. Uz Laķkalējiem C 0,7 grants 

17. Uz Atmatām C 0,6 grants 

18. Uz Eglīšiem C 1,25 grants 

19. Uz Rimeikām C 2,7 grants 

20. Uz Brātiņiem C 0,8 grants 

21. Uz Strēlniekiem C 0,6 grants 

22. Uz Ķunduriem     C 0,8 grants 

23. Uz Pancieriem C 0,9 grants 

24. Uz Kliģu ezeru C 2,1 grants 

25. Ataugas - Diķīši   C 1,00 grants 

26. Uz Odiņiem    C 1,27 grants 

27. Mikas Franki C 1,56 grants 

28. Jaunzemji-Grauzde C 3,93 grants 

29. A/c “Džūkste – Irbes” - Peļi C 0,60 grants 
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30. A/c Uz Frankiem – Tiltiņi C 0,4 grants 

31. A/c “Rīga – Liepāja” – Stāvaiņi C 0,75 grants 

 

        

              Pašvaldības ceļi Slampes pagastā 

 

1. Salenieki-Vīksele-Kalnāji B 4,47 grants 

2. Spirgus-Prūškrogs B 4,5 grants 

3. Slampes dzelzceļa pārbrauktuve-Būriņi-Lauvas 
A 2,35 grants 

A 1,63 grants 

4. Jelgava-Tukums-Kalnāji-Minsteri B 5,3 grants 

5. Laukgaļi-Gaidiņi B 6,1 grants 

6. Liepkalni-Vairogi-Būriņi B 1,35 grants 

7. Brasliņi-Slampes kapi-ac Spirgus-Prūškrogs B 
  

1,7 grants 

8. Veckļavas-Aizas-ac Rīga-Ventspils B 3,4 grants 

9. Priedītes-Kamanas B 2,2 grants 

10. Lejaszīvarti-Straumēni-Jaunaļčas B 3,45 grants 

11. Vīksele-Puriņi B 1,98 grants 

12. Spirgus ferma-Cērnes B 
  

0,91 grants 

13.  Pičas-Zvaigznītes B 
0,75 grants   

  

14. Kalnaķivuļi-Vairogu dz.pārbrauktuve B 1,01 grants 

15. Dzilnas - Segliņi B 1,2 grants 

16. Ģeņģeri-ac Praviņas-Džūkste C 3,8 grants 

17. Spirgus ferma-Rūju dīķis-ac Praviņas-Džūkste C 5,55 grants 

18. Kažoki-Pūcītes C 2,1 grants 

19. Spirgus kapi-Burtnieku karjers C 0,2 grants 

20. Atkritumu izgāzt.piebrauc.ceļš C 0,23 grants 

21. Kalnāji-Auroras C 3,5 grants 

22. Jaunzeltiņi-Krūmiņi C 1,0 grants 

23. Lukši – Lāči C 0,85 grants 

24. A/c “Veckļavas – Aizas” – a/c Rīga – Ventspils” - Spostu C 0,60 grants 

25. Vītoli – Pavāri C 0,72 grants 

26. Rauciņi – Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas C 0,70 grants 

27. A/c “Tukums-Jelgava” – Egles C 0,70 grants 

28. A/c “Slampe – Smārde” – Buļļi C 1,10 grants 

 

              Pašvaldības ielas Džūkstes pagastā 
 

1. Silenieku iela, Džūkste  1,21 grants 

2. Dzirnavu iela, Džūkste  0,38 grants 

3. Kaltes iela, Džūkste  0,22 grants 

4. Priežu iela, Džūkste  0,45 grants 

5. Katlu mājas iela, Džūkste  0,22 grants 

6. Bebru iela, Pienava  
  

0,05 grants 

7. Purva iela, Pienava  0,35 grants 

8. Pienavas iela, Pienava  
0,40 grants 

  

9. Kortelīšu iela, Lancenieki  0,52 grants 

10. Ūdens iela, Lancenieki  0,06 grants 

11. Atpūtas iela, Lancenieki  0,16 grants 

 

              Pašvaldības ielas Slampes pagastā 

1. Dārza ceļš, Slampe  
  

1,07 grants 

2. Kuršu ceļš, Slampe  
  

0,7 grants 

3. Stacijas ceļš, Slampe  1,09 grants 

4. Līvānu ceļš, Slampe  0,23 grants 
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5. Parka ceļš, Slampe  0,24 grants 

6. Klusais ceļš, Slampe  0,36 grants 

7. Ceriņu ceļš, Ozolnieki  0,40 grants 

8. Zaļais ceļš, Ozolnieki  0,21 grants 

 
Grants seguma ceļu un ielu kopējais garums Slampes pagastā – 67,65 km, grants seguma ceļu un ielu 

kopējais garums un Džūkstes pagastā – 65,77 km 

Pasūtītāja pilnvarotā persona Slampes un Džūkstes pagastu ceļu un ielu uzturēšanas darbiem ir SIA 

“Komunālserviss TILDe” Slampes un Džūkstes komunālās saimniecības vadītājs Egils Skavronskis, tālr.  

29347033 , e-pasts – egils.skavronskis@k-tilde.lv  

 

4. Ceļu specifikācija 2020 - Ceļa seguma planēšana līdz 8 m platumam 

 

Mērķis:  

Nesaistītu segumu ceļa klātnes planēšana vai līdzināšana paaugstina satiksmes drošību, nodrošina ceļa 

klātnes un seguma līdzenumu un ūdens novadi, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.  

Ar planēšanu nolīdzina ceļa seguma virsmas šķērsvilnīšus un 3 – 4 cm dziļas bedrītes. 

Darba daudzuma uzmērīšana: 

Planēšanas darba daudzums jāmēra, uzmērot noplanēto ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros.  

Darba apraksts: 

Ceļa klātnes seguma planēšana vai līdzināšana ietver ceļa klātnes seguma planēšanu vai līdzināšanu 

paredzētajā apjomā, kā arī nepieciešamības gadījumā – nelielu svešķermeņu novākšanu, lokālu ūdens 

novades nodrošināšanu no ceļa virsmas, ja iespējams, nepieciešamo satiksmes organizācijas tehnisko 

līdzekļu uzstādīšanu un novākšanu. 

Iekārtas: 

Planēšanai jālieto autogreideris vai autogreideris ar aizmugurējo kliedētāju, vai autogreideris ar 

aizmugurējo kliedētāju, vai piekabināmais greideris, kurš nodrošina, ka vienā darba gājienā līdzinātās 

joslas platums ir vismaz 2,5 m.  

Darba izpilde: 

Nepieciešamības gadījumā ceļa klātne jāattīra no svešķermeņiem.  

Vietās, kur tas ir nepieciešams un iespējams, jānodrošina ūdens novade no ceļa klātnes.  

Planējot jānolīdzina nelieli iesēdumi un citas deformācijas.  

Līdzinot jānolīdzina bedrītes, šķērsvilnīšus, iesēdumus, un citas ceļa klātnes deformācijas.  

Profilēšanu ieteicams veikt pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa 

klātnes šķautnes uz asi.  

Līdzināšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru. 

Veicot līdzināšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai 

kreisās puses.  

Kvalitātes novērtējums: 

Ceļa klātnei un segumam jābūt līdzenai visā platumā bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm.  

Uz ceļa klātnes un seguma nedrīkst atrasties velēnas vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm.  

Grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai 

tiltu klājumu jābūt līdzenai.  

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis, ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa 

posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  

Pēc planēšanas taisnos posmos un liela rādiusa līknēs jābūt 3% - 5% lielam pareiza virziena 

šķērskritumam, pārējās līknēs jābūt pareiza virziena virāžai ar šķērskritumu līdz 6% (ieskaitot).  

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai.  
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻĀ 

Ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana, seguma planēšana vai līdzināšana 

 

1. Pakalpojuma mērķis: 

Nodrošināt Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes pagastu teritorijā esošo pašvaldības 

ceļu uzturēšanu atbilstoši vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām 

atbilstoši autoceļu noslogojumam “Ceļu specifikācijas 2020”.  

 

2. Darba uzdevums: 

Veikt Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes pagastu teritorijās esošo pašvaldības ceļu 

uzturēšanas darbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām. 

 

 3. Grants seguma ceļu saraksts: 

 

Grantēto seguma ceļu saraksts Irlavas un Lestenes pagastos (greiderēšana pēc 

pasūtījuma) 

 
                     Pašvaldības ceļu un ielu saraksts Irlavas pagastā  

Nr.shēmā Nosaukums Grupa Segums Garums, km 

2. Sāti-Karotītes A grants 6,06 

5. Mūrnieku tilts-Snapji A grants 2,50 

6. Snapji-Pūpoli A grants 4,40 

7. Snapji-Romji A grants 3,53 

9. Vecpaugas-Kloni A grants 2,08 

12. Vaski-Snapju tilts A grants 1,50 

13. Vasku centrs A grants 0,87 

22. Kalēji-Silkalni A grants 1,7 

3. Irlavas pagr.-Druvas B grants 5,07 

4. V.M.208kv.-Jeskas B grants 4,90 

10. Pētertāle-Kraujas B grants 3,13 

17. Līgotņi-Ventuļi B grants 1,785 

20. V.M.209kv.-Lošķēni B grants 1,00 

23. Muižarāji-Upmaļi B grants 2,08 

24. Zīles-Vaski B grants 1,32 

25. Norītes-Gobas B grants 1,21 

30. Lielpārtomi-Pārtomi B grants 0,42 

1. Ceļmalnieki-Rojupe C grants 0,90 

8. Ceļš13-51 Jaunkuipji C grants 0,42 

11. Vidnieki-Kapsēta C grants 0,89 

14. Ezeriņi-Kulpēkas C grants 1,65 

15. Laukgaļi-Dzirnieki C grants 0,87 

16. Briņķi- Smiltāji C grants 1,90 

18. Pētertāles-Līdumi C grants 0,07 

19. Upmalnieki-Riepji C grants 0,91 

21. Auzāji-Tiesneši C grants 1,63 

26. Vecpaugas-Jaunvildiņi C grants 1,67 

27. Norītes-Pampji C grants 0,75 

28. Stūrīši-Zemgaļi C grants 1,173 

29. Stūrīši-Dūjas C grants 0,44 

31. Namiķi- Brūveri C grants 1,10 

32. Rāvmušķi-Ciemkalēji C grants 1,50 

33. Tiltgaļi-Vallieši C grants 1,50 

34. Kalnakūlaiņi-Rūsteikas C grants 3,06 

35. Pumpuri-Vamboles C grants 0,65 

36. Priedes-Pūšļi C grants 0,57 

37. Saulaiņi-Žauteri C grants 0,70 

38. Jeskas-Nūstiņi C grants 1,26 

39. Snapji-Mežmaļi C grants 0,40 
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40. Akmeņnieki-Ķinicas C grants 0,96 

41. Riepji-Robežnieki C grants 1,36 

42. Sāti-Upeslīči C grants 0,22 

43. Druviņas-Pauguri C grants 0,45 

44. Stūrīši-Rubīni C grants 0,20 

45. Kloņi-Ķūķi C grants 0,68 

46. Vaski-Abavnieki C grants 0,30 

47. Vaski-Bitneri C grants 0,52 

48. Vendes-Bluiskas C grants 0,85 

49. Mālkalni-Mežāres C grants 0,40 

50. Vendes-Leiši C grants 0,85 

51. Vendes-Ogas C grants 0,10 

52. Zvirgzdiņi-Viesturi C grants 1,10 

53. Akmeņnieki-Mārči C grants 0,43 

70 Lāses- Mārsili C grants 0,31 

71 Klusaines-Veldres C grants 0,44 

72 Sāti-Bierandi C grants 0,24 

73 Kurmīšu ceļš C grants 0,20 

54. Tiļlas-Tiļlu kapi C grants 0,70 

48. Bērzu iela, Irlava  grants 0,223 

 

                  Pašvaldības ceļu un ielu saraksts Lestenes pagastā 

Nr.shēmā Nosaukums Grupa Segums Garums, km 

4. Baznīca-Līdumi A grants 2,35 

5. 4.ceļš-5.ceļš A grants 4,87 

7. Saulītes-Lapsiņas A grants 4,37 

8. Stūrīši-Džūkstes pagr. A grants 1,12 

9. Lieljāņi-Putni A grants 4,15 

10. Atāli-Burtnieki-Vasku c. A grants 2,80 

15. Darbnīcas-Saulītes B grants 0,20 

3. Centrs-Cīruļi C grants 2,10 

11. Blāzmas - Gaiļi C grants 0,75 

12. Salaiņi-Pālansu ezers C grants 1,40 

13. Birzītes-Ceriņi C grants 2,20 

14. Mariņmuižas kr.-Augstkalni C grants 2,10 

16. Cīruļi - Bērziņi C grants 2,60 

17. Tukuma ceļš-Būdeles C grants 0,75 

18. Tukuma ceļš-Silmači C grants 0,50 

19. Kāļi-Zaļkalni C grants 0,60 

20.  Stūrīši – Dzeņi C grants 0,80 

21. Ģibeikas – Griezes C grants 0,70 

22. Mazbites – Priednieki C grants 0,62 

23. Parka iela, Lestene  grants 0,725 

 
Grants seguma ceļu un ielu kopējais garums Irlavas pagastā 78,10 km, grants seguma ceļu un ielu 

kopējais garums Lestenes pagastā – 35,705 km 

Pasūtītāja pilnvarotā persona Irlavas un Lestenes pagastu ceļu un ielu uzturēšanas darbiem ir SIA 

“Komunālserviss TILDe” Irlavas un Lestenes komunālās saimniecības vadītājs Elmārs Muižnieks, tālr.  

27756513 , e-pasts - elmars.muiznieks@k-tilde.lv  

  
4. Ceļu specifikācija 2020 - Ceļa seguma planēšana līdz 8 m platumam 

 

Mērķis:  

Nesaistītu segumu ceļa klātnes planēšana vai līdzināšana paaugstina satiksmes drošību, nodrošina ceļa 

klātnes un seguma līdzenumu un ūdens novadi, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.  

Ar planēšanu nolīdzina ceļa seguma virsmas šķērsvilnīšus un 3 – 4 cm dziļas bedrītes. 

Darba daudzuma uzmērīšana: 
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Planēšanas darba daudzums jāmēra, uzmērot noplanēto ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros.  

Darba apraksts: 

Ceļa klātnes seguma planēšana vai līdzināšana ietver ceļa klātnes seguma planēšanu vai līdzināšanu 

paredzētajā apjomā, kā arī nepieciešamības gadījumā – nelielu svešķermeņu novākšanu, lokālu ūdens 

novades nodrošināšanu no ceļa virsmas, ja iespējams, nepieciešamo satiksmes organizācijas tehnisko 

līdzekļu uzstādīšanu un novākšanu. 

Iekārtas: 

Planēšanai jālieto autogreideris vai autogreideris ar aizmugurējo kliedētāju, vai autogreideris ar 

aizmugurējo kliedētāju, vai piekabināmais greideris, kurš nodrošina, ka vienā darba gājienā līdzinātās 

joslas platums ir vismaz 2,5 m.  

Darba izpilde: 

Nepieciešamības gadījumā ceļa klātne jāattīra no svešķermeņiem.  

Vietās, kur tas ir nepieciešams un iespējams, jānodrošina ūdens novade no ceļa klātnes.  

Planējot jānolīdzina nelieli iesēdumi un citas deformācijas.  

Līdzinot jānolīdzina bedrītes, šķērsvilnīšus, iesēdumus, un citas ceļa klātnes deformācijas.  

Profilēšanu ieteicams veikt pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa 

klātnes šķautnes uz asi.  

Līdzināšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru. 

Veicot līdzināšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai 

kreisās puses.  

Kvalitātes novērtējums: 

Ceļa klātnei un segumam jābūt līdzenai visā platumā bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm.  

Uz ceļa klātnes un seguma nedrīkst atrasties velēnas vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm.  

Grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai 

tiltu klājumu jābūt līdzenai.  

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis, ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa 

posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  

Pēc planēšanas taisnos posmos un liela rādiusa līknēs jābūt 3% - 5% lielam pareiza virziena 

šķērskritumam, pārējās līknēs jābūt pareiza virziena virāžai ar šķērskritumu līdz 6% (ieskaitot).  

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                  V.Mitenbergs  
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2. pielikums 

iepirkuma “Grants ceļu planēšana ar autogreideri Tukuma 

novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE2020/1) 

nolikumam 

 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

“Grants ceļu planēšana ar autogreideri Tukuma novadā”   

(iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/1) 
 

Pretendents, ___________________________________________________________________, 
pretendenta nosaukums 

 

reģ.Nr._______________________________________________________________________, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          
 

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________) 
   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

• piesakās piedalīties iepirkuma “Grants ceļu planēšana ar autogreideri Tukuma novadā” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/1) 1.DAĻĀ un/vai 2.DAĻĀ (nepieciešams norādīt par 

kuru iepirkuma daļu tiek iesniegts piedāvājums);   

• apņemas ievērot nolikuma prasības; 

• atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma 

uzvarētāju vai līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu; 

• apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma 

nosacījumus saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu (Līguma projekts); 

• apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

• apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt grants ceļu planēšanu ar 

autogreideri Tukuma novadā, saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo 

noteikto līgumcenu: 
 

1.DAĻA - EUR 20 500 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN); 

2.DAĻA - EUR 20 500 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN).  

(nepieciešams norādīt par kuru iepirkuma daļu tiek iesniegts piedāvājums) 

 
 

Paraksts*: ___________________________________ 

                         Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  
Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 

Pretendenta adrese: ______________________________ 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________ 

Pretendenta e-pasta adrese: ________________________ 

Pretendents atbilst MUV uzņēmuma definīcijai (atbilstošo variantu 

atstāt)**: Jā/ Nē 

                  z.v.                                             

*      Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai 

(šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 

**   Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai 

gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, 

un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, 

un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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3. pielikums 

iepirkuma “Grants ceļu planēšana ar autogreideri 

Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 

- 2020/1) nolikumam  

 

 
 

Pretendents, ___________________________________________________________________, 
pretendenta nosaukums 

  

reģ.Nr._______________________________________________________________________, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          
 

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________) 
   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds 

 

personā ar šo apliecina, ka pēc SIA “Komunālserviss TILDe” pasūtījuma Tukuma novada Slampes un 

Džūkstes pagastu administratīvajā teritorijā piekrīt veikt:  

grants ceļu planēšanu ar autogreideri atbilstoši tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām 

(nolikuma 1.pielikums) un šādam finanšu piedāvājumam (aizpilda Pretendents, kurš iesniedz 

piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1. daļas izpildi): 

 

 
Nr. 

p. 

k. 

Darbu veids Mērv. Cena, 

EUR 

bez 

PVN** 

Cena, 

EUR 

ar 

PVN** 

1 Grants, šķembu ceļu seguma planēšana (līdzināšana bez 

jauna materiāla piedevas) un profilēšana ar autogreideri  

Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros 
 (ceļu un ielu saraksts pielikumā) 

km   

KOPĀ   

 
 

 

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. iepirkuma priekšmeta daļa 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2. iepirkuma priekšmeta daļa 

 

 
Pretendents, ___________________________________________________________________, 

pretendenta nosaukums 
  

reģ.Nr._______________________________________________________________________, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          
 

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________) 
   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds 

 

personā ar šo apliecina, ka pēc SIA “Komunālserviss TILDe” pasūtījuma Tukuma novada Irlavas un 

Lestenes pagastu administratīvajā teritorijā piekrīt veikt:  

grants ceļu planēšanu ar autogreideri atbilstoši tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām 

(nolikuma 1.pielikums) un šādam finanšu piedāvājumam (aizpilda Pretendents, kurš iesniedz 

piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2. daļas izpildi): 

 

 
Nr. 

p. 

k. 

Darbu veids Mērv. Cena, 

EUR 

bez 

PVN** 

Cena, 

EUR 

ar 

PVN** 

1 Grants, šķembu ceļu seguma planēšana (līdzināšana bez 

jauna materiāla piedevas) un profilēšana ar autogreideri  

Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros 
 (ceļu un ielu saraksts pielikumā) 

km   

KOPĀ   

 
 

 

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 
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4. pielikums 

iepirkuma “Grants ceļu planēšana ar autogreideri Tukuma 

novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/1) 

nolikumam 

 

LĪGUMS (PROJEKTS) 

par grants ceļu planēšanu ar autogreideri  

 

Tukumā, 20__. gada ___. _____________          Nr. ___________________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, 

juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, (turpmāk – 

Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Valdis Mitenbergs, no 

vienas puses, un  

<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā 

adrese>, turpmāk – Uzņēmējs, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “Pusēm”, pamatojoties uz 

SIA “Komunālservis TILDe” rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Grants ceļu 

planēšana ar autogreideri Tukuma novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/1, turpmāk šī 

līguma tekstā saukts “Iepirkums”, rezultātiem un <Uzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz 

šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets, apjoms, termiņš 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt grants ceļu (turpmāk – objekti) planēšanu ar 

autogreideri Tukuma novadā (turpmāk – darbi) saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Līguma 

1.pielikums). 

1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar vienību cenām, kas norādītas Finanšu piedāvājumā (Līguma 

2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu Pušu pilnīgai savstarpējo 

saistību izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31. decembrim. 

1.4. Katram objektam darbu izpildes termiņš tiek noteikts atsevišķi, Pusēm savstarpēji vienojoties.  

 

2. Pušu pienākumi 

 

2.1. Pasūtītājs apņemas: 

2.1.1. pilnā apmērā un Līgumā noteiktajā termiņā apmaksāt Uzņēmēja iesniegtos rēķinus par 

padarītajiem darbiem; 

2.1.2. sniegt informāciju Uzņēmējam par remontējamo ielu sarakstiem un apjomiem. 

 

2.2. Uzņēmējs apņemas: 

2.2.1. kvalitatīvi un paredzētajā termiņā veikt līgumā uzrādīto darbu apjomu; 

2.2.2. izpildīt darbus, ievērojot visas spēkā esošo normatīvi tehnisko noteikumu prasības un darbu 

drošības pasākumus, kas attiecas uz darbu izpildi; 

2.2.3. nodrošināt Līguma izpildi ar saviem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un 

darbaspēku, ja Puses nav vienojušās savādāk; 

2.2.4. darbu veikšanas laikā ar Pasūtītāju regulāri saskaņot remontējamo ielu sarakstu un darbu 

veikšanas secību. 

2.3.Pasūtītājs darbu apjomu nosaka atkarībā no faktiskās nepieciešamības un darbus Uzņēmējs 

uzsāk tikai pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma un tikai Pasūtītāja pārstāvja norādītajā 
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apjomā. Līguma 8.8. punktā minētais Pasūtītāja pārstāvis pasūtījumu veic elektroniski, 

nosūtot paziņojumu uz Uzņēmēja e-pastu: ______________. 

2.4. Uzņēmējs darbus uzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc saskaņošanas (ja Puses nav 

vienojušās par konkrētu darbu veikšanas laiku) vai noteiktajā laikā (ja Puses vienojušās par 

konkrētu darbu veikšanas laiku), to pilnīga izpilde veicama samērīgā vai Pasūtītāja konkrēti 

noteiktā termiņā, Pasūtītāja noteiktā izpildāmo darbu prioritārā secībā. 

2.5. Darbu izpildi Puses organizē, ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus. 
 

3. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība 

 

        Apstiprinājums paveiktajiem darbiem, kas paredzēti šajā Līgumā, ir akts par izpildītajiem darbiem 

(forma Nr.2), kas tiek sastādīts pēc faktiski paveiktajiem darbiem norādot datumu un ielu sarakstus. Aktu 

par izpildītiem darbiem Pasūtītāja vārdā ir tiesīgs parakstīt pašvaldības izpilddirektors un Uzņēmēja vārdā 

aktu par izpildītiem darbiem tiek pilnvarots parakstīt ____________________. 

 

4. Norēķinu kārtība 

 

4.1. Kopējā Līguma summa ir EUR _______ (______ tūkstotis euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN). Līguma summa kopā ar PVN 21% apmērā (______ ______euro, 00 centi)) ir EUR 

______ (_________ euro, 00 centi). 

4.2. Darba izcenojumi norādīti līguma 2.pielikumā.  

4.3. Rēķinu apmaksu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta akta par 

izpildītajiem darbiem (forma Nr.2) un Uzņēmēja iesniegta rēķina saņemšanas. Rēķinā norādīto 

naudas summu Pasūtītājs pārskaita Uzņēmēja norādītajā bankas kontā.  

4.4. Ja Uzņēmējs iesniedz rēķinu elektroniski bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet 

ar atzīmi “Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādus rēķinus atzīst 

par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķinu veikšanai. 

 

5. Pušu atbildība 

 

5.1. Par darbu neizpildi, nepilnīgu vai nekvalitatīvu izpildi Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 

100,00 (viens simts euro) par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, kas noformēts ar rakstveida aktu. 

Ar aktu Pasūtītājs iepazīstina Uzņēmēju piecu darba dienu laikā pēc tā sastādīšanas. Šai Līguma 

punktā minēto soda naudu Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam izmaksājamās rēķina summas.  

5.2. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu par izpildītajiem darbiem termiņā, kas norādīts līguma 4.2.punktā, tas 

maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet ne vairāk par aizkavētā maksājuma summu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās 

Līguma summas bez PVN. 

5.3. Par darbu izpildes termiņu nokavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no 

veicamo darbu summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās 

Līguma summas bez PVN. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmēja iesniegtajā rēķinā 

norādītās summas.  

6. Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība 

6.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir 

atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

6.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai 

kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 darba dienas iepriekš. 

6.3. Lūgumu nomainīt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus apakšuzņēmēja nomaiņai) un 

pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.  

6.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.  
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6.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

6.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

6.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 

tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, 

apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras 

dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 

9.panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas 

sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

astotās daļas noteikumus. Šī likuma 9.panta astotajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad 

lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

6.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

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

7. Force majeure 

 

7.1. Puses neatbildēs par savu saistību neizpildi, ja tas notiks nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu 

rezultātā. 

7.2. Notikumi, kuri tiks uzskatīti par nepārvaramu spēku, būs pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, varas 

iestāžu aizliegumi, kuru esamības pierādījums būs attiecīgās Tirdzniecības un rūpniecības palātas 

(kameras) izdots sertifikāts. Ja šādi apstākļi ilgs vairāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām, līgums 

tiks uzskatīts par izbeigtu. 

 

8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja Uzņēmējs nav pabeidzis darbus ar savstarpēju vienošanos 

noteiktajā termiņā, nav termiņā novērsis darbu izpildes trūkumus vai darbu kvalitāte nav pieņemama. 

Pasūtītājs par vienpusēju līguma laušanu informē Uzņēmēju rakstveidā desmit darba dienas iepriekš.  

8.2. Puses visas domstarpības, pretenzijas un strīdus cenšas noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, 

kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdu izšķir tiesa. 

8.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam 

neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm 

izmaiņām. 

8.4. Uzņēmējam nav tiesību nodot šajā līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez Pasūtītāja 

rakstiskas piekrišanas. 

8.5. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, ja 

Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam, vai citām Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām personām ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
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8.6. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 

noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ir pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi. 

8.7.  Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu Puses informē viena otru 10 (desmit) dienu laikā. Ja 

kāda no Pusēm nesniedz šo informāciju noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem 

zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 

8.8. Kontaktpersona Līguma darbības laikā no Pasūtītāja puses – ......................, tālr.: ..........................., e-

pasts...................   

8.9. Kontaktpersona Līguma darbības laikā no Izpildītāja puses – ......................, tālr.: ..........................., e-

pasts...................   

8.10. Līgums sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

8.11. Līguma pielikumi: 

8.11.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācija, 

8.11.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums. 

 
9. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti 

 

 

PASŪTĪTĀJS                                                                                                                UZŅĒMĒJS 

 

 

 
 


