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Projekta identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/519 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Iepirkumu „Daudzdzīvokļu ēkas Gaujas ielā 16, Vangažos, Inčukalna novadā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” rīko SIA „Vangažu 

Namsaimnieks”, juridiskā adrese Gaujas iela 6, Vangaži, reģistrācijas Nr. 
50003142371. Ar iepirkuma nolikumu (turpmāk tekstā nolikums) pretendenti var 

iepazīties līdz 2013.gada 20.decembrim SIA „Vangažu Namsaimnieks” (Gaujas iela 6, 

Vangažos, tālr.67995261, 29128420) vai mājas lapā 
www.incukalns.lv/public/lat/iepirkumi_un_izsoles/. 

             Ieinteresēto piegādātāju jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: 

Iepirkumu komisijai , SIA „Vangažu Namsaimnieks”,  Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna 

novads, LV-2136, fakss +371 67998695, e-mail adrese:  namsaimnieks@vangazi.lv  

 

1.2. Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz 2013.gada 20.decembrim pl.10:00 SIA 

„Vangažu Namsaimnieks”, Gaujas ielā 6, Vangažos, personīgi, nosūtot pa pastu kā 

ierakstītu sūtījumu vai ar kurjeru.  

1.2.1. Kontaktpersona – ANTONS KAZULIS,  

            mobilais tālrunis 29803770. 

1.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim vai, kas 

saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ 

iesniedzējam;  

1.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājuma iesniegšanas vietā un apmainot 

piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs. 

1.5.  Piedāvājuma nodrošinājums: 

1.5.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu Ls 600 

(seši simti latu) apmērā.  

1.5.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības  

izsniegts galvojums. Pretendents atsevišķi pie piedāvājuma pievieno bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības galvojuma oriģinālu (neiesienot) un pie piedāvājuma 

iešuj bankas  galvojuma kopiju. 

1.5.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.5.3.1.līdz nolikuma piedāvājuma derīguma termiņam; 

1.5.3.2.līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim; 

1.5.3.3.līdz brīdim, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.  

1.5.4. Pasūtītājs var pieprasīt, lai galvotājs izmaksā piedāvājuma nodrošinājumu Publisko 

iepirkumu likuma 52.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos. 

 

2. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

2.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 150 (simtu piecdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma 

piedāvājumu atvēršanas brīža. 

2.2. Darbu izpildes termiņš 4 (četri) mēneši pēc būvdarbu līguma parakstīšanas.  

 

3. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

3.1. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt cauršūtām (caurauklotām) un numurētām. 

3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

3.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. 

3.4. Dokumentu kopijām, ja tādas tiek iesniegtas, jābūt noformētām atbilstoši nomratīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 



 
 

 

3 

 

3.5. Jāiesniedz viens cauršūts piedāvājuma oriģināls un viena cauršūta piedāvājuma kopija. 

Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas attiecīgi jānorāda „ORIĢINĀLS” un 

„KOPIJA”. Piedāvājums iesniedzams 1(vienā) aploksnē. 

3.6. Darbu izpildes laika grafiku un darbu tāmes papildus jāiesniedz elektroniski datu 

nesējā (CD, Flash atmiņa).    

 

4. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

4.1. Līguma priekšmets – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 16, Vangažos, 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, t.sk. ēkas fasādes, cokola un bēniņu 

siltināšanu u.c. (saskaņā ar tehnisko projektu un nolikuma  5. pielikumā esošajām 

Tāmēm). 

4.2. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

5. PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS 

5.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona, kura ievērojusi šo nolikumu un atbilst 

izvirzītajām prasībām. 

5.2. Pretendenta kvalifikācijai jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:  

5.2.1. pretendentam nav uzsākts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 

tas nebūs likvidēts; 

     5.2.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā 

katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

5.3. Pretendents ir reģistrējies kā būvkomersants. Ja pretendents ir ārvalstu kompānija – 

tam jābūt reģistrētam līdzīgā reģistrā ārvalstīs. 

5.4. Pretendentam ir pieredze ēku siltināšanas vai renovācijas būvdarbu veikšanā, turpmāk 

tekstā līdzvērtīgs būvdarbs (par līdzvērtīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti darbi, kas būs 

vienādi vai lielāki pēc apjoma - naudas izteiksmē, salīdzinot ar pretendenta piedāvāto 

līgumcenu) vismaz 3 (trīs) pabeigti objekti , kas veikti ne agrāk kā pēdējos 5 (piecos) 

gados.  

5.5.Atbildīgais būvdarbu vadītājs: 

5.5.1. ir tiesīgs veikt būvdarbu vadību; 

5.5.2. pēdējo 5 (piecu) gadu laikā vadījis (kā galvenais būvdarbu vadītājs) vismaz 3 

(trīs)  līdzvērtīgos būvdarbus, saistītos objektos (par līdzvērtīgiem objektiem tiks uzskatīti 

pabeigti objekti un kuri ir vienādi vai lielāki pēc apjoma - naudas izteiksmē, salīdzinot ar 

pretendenta piedāvāto līgumcenu). 

6. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

6.1. Pretendenta atlases dokumenti:  

6.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums); 

6.1.2. Komercreģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Gadījumā, ja pretendents ir 

ārvalstu kompānija – tās valsts uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes izdota 

apliecības kopija; 

6.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Gadījumā, ja pretendents ir ārvalstu 

kompānija – tās valsts kompetentas iestādes izdota apliecība; 

6.1.4. Pretendenta sagatavots saraksts (2.pielikums)  par pretendenta kā ģenerāluzņēmēja 
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vai apakšuzņēmēja veiktajiem (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) ne 

mazāk kā 3 (trim) būvdarbiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc 

apjoma (naudas izteiksmē, salīdzinot ar pretendenta piedāvāto līgumcenu).  

 

6.1.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja: 

6.1.5.1. būvprakses sertifikāta kopija ar atzīmi ēku būvdarbu vadībā; 

6.1.5.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija; 

6.1.5.3. CV un apliecinājums (3.pielikums) , ka būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu būvdarbu (naudas izteiksmē, salīdzinot ar 

pretendenta piedāvāto līgumcenu) vadību kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, norādot objekta 

nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku, un apjomu.  

Būvdarbu vadītājam būvdarbu izpildes laikā patstāvīgi ir jāatrodas būvobjektā. 

 

6.1.6. Apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi: 

6.1.6.1.pasludināts tā maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā 

tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta 

vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība , uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz 

līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

6.1.6.2. tam Latvijā un valstī kurās tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ( ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā 

katrā valstī pārsniedz 100 latus.  

6.2. Tehniskās prasības un finanšu piedāvājums 

6.2.1. Darbu izpildes laika grafiks (papirformatā uz 1 (vienas) lapas un elektroniski). 

6.2.2. Darbu tāme, kurā norādīti veicamo darbu, būvdarbu, būvmateriālu, būviekārtu un 

izstrādājumu veidi un izmantojamie materiāli atbilstoši LBN 501-06 un nolikuma 

pielikumā esošajām tāmēm un tehniskajai specifikācijai. Papirformatā un 

elektroniski. 

 

7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

7.1. Pasūtītāja iepirkumu komisija veic piedāvājumu salīdzināšanu un novērtēšanu. 

7.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 

7.3. Pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, 

pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē bez 

pretendentu klātbūtnes. 

7.4. Saskaņā ar nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, iepirkuma komisija no 

piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā norādītajām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. 

 

8. LĪGUMA SLĒGŠANA 

8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma  noteikumiem, par pamatu ņemot nolikumam 

pievienoto līguma projektu ( 6.pielikums). 

8.2. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Iepirkuma 

komisijas pieprasījuma, iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā izziņu, 

ko izsniegusi gan Latvijas, gan ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie 

izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 
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9. PRETENDENTA PIENĀKUMI 

9.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma, Tehniskās specifikācijas, Tāmju 

Tehniskā projekta prasībām. 

9.2. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas ir jāiepazīstas ar 

būvobjektu un tehnisko projektu (daudzdzīvokļu ēkas Gaujas ielā 16, Vangažos). Ja 

pretendents konstatē, ka tāmē nav iekļauti visi darbi vai ir norādīti nepietiekami darbu 

apjomi, lai pretendents varētu kvalitatīvi pabeigt būvdarbus, pretendents par to, pirms 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām rakstveidā informē pasūtītāju. Pasūtītājs, 

pēc minētās informācijas saņemšanas, izvērtē vai ir nepieciešami tehniskās 

specifikācijas grozījumi. Atbildi uz iesniegto informāciju Pasūtītājs sniedz nolikumā 

paredzētajā kārtībā (ja pasūtītājs konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā ir veicami 

grozījumi, iepirkums tiek pārtraukts). Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, 

ka tehniskajā specifikācijā norādītie darbi un piedāvātā līgumcena ir pietiekama, lai 

veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajam projektam un spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Papildus darbi pēc piedāvājuma iesniegšanas un līguma noslēgšanas netiks 

akceptēti.    

9.3. Iekļaut izmaksās visus iespējamos riskus un nepieciešamos darbus, kā arī 

nepieciešamo elektrība un ūdens patēriņu, ja tie nepieciešami darbu veikšanai. Ja 

darbu laikā atklāsies nepieciešamība veikt papildus darbus, Pasūtītājs neveiks papildus 

maksājumus. 

9.4. Sniegt patiesu informāciju. 

9.5. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumu par papildu informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

9.6. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

Pielikumā: - 1.pielikums- Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas; 

                  - 2.pielikums- Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā uz 1(vienas ) lapas; 

                  - 3.pielikums- Būvdarbu vadītāja CV uz 1(vienas)lapas; 

- 4.pielikums- Tehniskās specifikācijas uz 6 (sešām) lapām; 

- 5.pielikums- Tāmes uz 4 (četrām) lapām;  

- 6.pielikums-  Iepirkuma līguma projekts uz 9 (deviņām) lapām. 
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1.pielikums  

 

Uzņēmuma rekvizīti _______________________________________ 

PIETEIKUMS 

 Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs rā parakstījušies, piedāvājam veikt darbus, 

par kopējo līgumcenu: 

 

 

(kopējā piedāvātā līgumcena Ls, bez PVN) 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka: 

 

1) piesakās piedalīties iepirkumā SIA „Vangažu Namsaimnieks” 2013/2 ERAF   

„Daudzdzīvokļu ēkas Gaujas ielā 16, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”; 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 150 (simtu piecdesmit) dienas no 

iepirkuma piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz 

attiecīgā līguma noslēgšanai; 

4) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

5) apņemas parakstīt iepirkuma līgumu gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par 

uzvarētāju. 

 

Pretendents_________________________________________________________________ 

    pretendenta nosaukums 

 

    pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasts  

 

 

    kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts 

 

 

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts 

 

 

 

 

Ja Pieteikumu aizpilda vai iepirkuma dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota 

persona, klāt pievienojama pilnvara. 
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2.pielikums 

            Pretendenta pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvdarbu veikšanā 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un 

īss 

raksturojums 

Darbu 

vērtība bez 

PVN 

(LVL) 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms  

(% no kopējās 

darbu vērtības 

bez PVN) 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona) 

Darbu izstrādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

gads un mēnesis 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums: _______________ 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: 
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3. pielikums 

 

 

Iepirkuma izpildē piesaistītā būvdarbu vadītāja  

CURRICULUM  VITAE 

 
Vārds, uzvārds: 

Izglītība: 

Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...) Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai 

kvalifikācija (-as) 

  

  

  

 

Darba pieredze. 

Laiks (no ... līdz ...) Uzņēmums Amats 

   

   

   

 

Profesionālā pieredze.  

 

Nr.p.

k. 

Līguma 

nosaukums, 

adrese 

Īss līguma 

priekšmeta 

apraksts 

Līguma 

izpildes gads 

Pasūtītājs, 

tālrunis 

Līguma cena 

(tūkst. Ls, bez 

PVN) 

Amats 

1.       

2.       

...       

       

  

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos 
                                                                                 (pretendenta)  

iepirkuma līguma izpildē. 

Iepirkuma izpildē piesaistītā speciālista 

 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 

 

 

 

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas 

 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 
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4.pielikums 

 

Tehniskās specifikācijas 

 
Darbi veicami vadoties pēc būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Gaujas 

ielā 16, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšana”, izstrādātā 

ēkas energoaudita pārskata, būvdarbu apjomiem, Pasūtītāja, būvuzrauga un 

autoruzrauga norādījumiem.  

 Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 

būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības 

standartiem un LR būvnormatīviem. Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu 

jāizbūvē saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 

prasībām, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām. 

 

Vispārīgie nosacījumi 

 Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos. 

 Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas 

funkcionālā ekspluatācija.  

 Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu 

novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību. 

 Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir 

jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. 

Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu 

iekļūšanu tajās. 

 Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un 

ūdens uzskaite un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju.  

 Nav pieļaujams patvaļīgi kombinēt dažādus materiālus fasādes apdarei – 

siltumizolācijas materiālam, gruntīm, līmjavai, stikla šķiedras sietam, 

apmetumam un krāsai ir jābūt savstarpēji saderīgiem materiāliem saskaņā ar 

Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG 004 prasībām. 

 Uzsākot fasāžu siltumizolācijas darbus Objektā, iesniegt Pasūtītāja būvuzraugam 

materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus, tajā skaitā attiecīgās siltumizolācijas 

sistēmas ETAG 004 sertifikātu. 

 Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu 

būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā 

un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un 

autoruzraugu.  

 Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot 

kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 36 (trīsdesmit 

sešiem) mēnešiem. 

 Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. 

 Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu 

demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas 

Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju attiecīgo atgūstamo materiālu, 

konstrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai. 

 Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. 

Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 

„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. 

 Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas 

jāparedz izdevumos.  
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 Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz 

iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam  (vai tā pilnvarotai 

personai), kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus.  

 Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums 

vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī.  

 Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar 

transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. 

Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs ieturēt Ls 50, 

kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai.  

 Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu zonā jāatjauno labiekārtojums uzberot 

augsnes melnzemi un iesējot zālāja sēklas. 

 

Būvlaukuma sagatavošana 

 Darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam projektam.  

 Būvdarbu laikā jāizveido gājēju tuneļus pie ēkas ieejas mezgliem, lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem drošu piekļuvi pie ēkas kāpņu telpām. 

 Būvdarbu laikā jāizveido gājēju tuneli, lai nodrošinātu piekļuvi ēkā. 

 

Cokols 

 Ēkas esošo apmali paredzēts demontēt, izbūvējot betona bruģakmens apmali 

60cm platumā un zem tās blietētu, nolīmeņotu drenējošas pamatnes slāni (100 

mm smilts, 100mm šķembas, 50mm cementa smilšu maisījums). Šķembu frakcijas 

diametrs līdz 40 mm, betona bruģakmens analoģisks ietvei. Zem ēkas 

notekcaurulēm paredzēts uzstādīt betona ūdens teknes (ūdens tekne 

1000x320x110 SIA „Ventbetons-V” vai ekvivalents).  Ēkas apmali veidot ar 

kritumu prom no ēkas (min 3%). Pirms attiecīgo būvmateriālu iegādes un darbu 

veikšanas konsultēties ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. 

 Ēkas cokolu paredzēts siltināt saskaņā ar projektu lapā AR-11 norādīta 600 mm 

zem apmales virsmas līmeņa. Cokola sienas siltināmo daļu attīrīt no abrazīvajām 

daļām, gruntēt un ieklāt hidroizolāciju Bitumenemulsion LF vai ekvivalents, 

siltinot ar ekstrudēto putupolistirolu XPS 50mm biezumā vai ekvivalents 

(līmēšanai izmantot līmjavu Bitumenkleber LF vai ekvivalents), dībeļot, armēt 

(armēšanai izmantot stiklašķiedras sietu ar polimēru pārklājumu, iegremdētu 

armēšanas līmjavā), gruntēt, ieklāt dekoratīvo apmetumu, apmetumu gruntēt un 

krāsot (gludais -  sīkgraudainais apmetums, krāsu tonis norādīts krāsu pasē). 

 Jāveic pagraba gaismas aku pārbūve. Paredzēts aizmūrēt pagraba gaismas logus, 

atstājot augšpusē ventilācijas lodziņus 200x200mm ar restēm. Gaismas lodziņu 

režģu izgatavošanu vai pasūtīšanas risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju un 

Autoruzraugu. 

 Cokola siltināšana veicama atbilstoši konstruktīvajiem mezgliem (projekta AR-11 

lapa). 

 

Fasāde 

 Veikt sastatņu, aizsargsieta montāžu (pēc siltināšanas darbu pabeigšanas 

demontēt) un fasāžu virsmu sagatavošanu. Ja Pretendenta rīcībā nav sastatnes un 

tās paredzēts īrēt, tad sastatņu īres izmaksas jāparedz nevis uz visu būvdarbu 

izpildes termiņu, bet gan uz tādu laika posmu, kāds nepieciešams to darbu 

izpildei, kuriem tās nepieciešamas - atbilstoši Pretendenta iesniegtajam būvdarbu 

izpildes grafikam.  
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 Fasādes virsmas attīrīt no abrazīvām daļām, aizpildīt plaisas, gruntēt ar dziļo 

grunti, uzstādīt cokola profilu 0.8mm biezumā un tās stiprināšanas 

palīgmateriālus.  

 Ēkas fasādes siltināt ar 150 mm biezām (saskaņā ar projektu) putupolistirola 

loksnēm EPS 100-150. 

 Putupolistirola lokšņu piestiprināšanai izmantot līmjavu, tās uzklāšanai 

pieļaujami divi veidi: 

1. vienmērīgi pa visu siltumizolācijas materiāla virsmu – gadījumos ja esošā siena 

ir pietiekami līdzena, līmjavu uzklāj vienmērīgā kārtā (apm.  6 mm) ar tērauda 

špakteli un veido rievotu līmjavas kārtu, izmantojot zobķelli  (zobs 10-12 mm); 

2. līmjava nosedz vairāk kā 40% no  siltumizolācijas materiāla virsmas (līmjavas 

joslas pa perimetru un javas pikas loksnes centrā) – gadījumos ja esošā siena nav 

pietiekami līdzena, siltumizolācijas loksnei pa perimetru iestrādā līmjavas joslas 

un plāksnes vidū uzliek līmjavas pikas tā, lai līmjava nosegtu ≥ 40% no 

siltumizolācijas materiāla virsmas. 

 Līmējot siltumizolācijas loksnes ap logu, durvju ailēm un citām atveramām 

konstrukcijām, jāizveido iegriezums siltumizolācijas loksnē tā, lai ailu malas un 

siltumizolācijas lokšņu malas neatrastos uz vienas līnijas. 

 Siltinājumu dībeļot, iestrādāt stūra līstes ar sietu, armēt ar stikla šķiedras sietu 

160g/kg ar polimēru pārklājumu iegremdētu līmjavā vai pēc tehniskiem 

parametriem ekvivalentu. Virsmu apstrādāt ar zemapmetuma grunti vai pēc 

tehniskiem parametriem ekvivalentu, ieklāt dekoratīvo apmetumu, gruntēt un 

krāsot (apmetuma veidi un krāsu toņi saskaņā ar krāsu pasi). 

 Virs logu, durvju un citām ailēm siltinājuma plaknē iestrādāt stūra profilu ar 

lāseni.  

 Logu un durvju ārējās ailas siltināt ar 30 mm biezu akmensvāti (atkarībā no 

esošās situācijas) armēt ar līmjavā iestrādātu sietu (armēšanai izmantot 

stiklašķiedras sietu ar polimēru pārklājumu), gruntēt, uzklāt dekoratīvo 

apmetumu, gruntēt un krāsot.  

 Ārējo ailu siltumizolācijas materiāla saduru vietās ar logiem un durvīm iestrādāt 

sala izturīgu akrilu vai analogu materiālu, kas novērstu ekspluatācijas gaitā 

plaisu veidošanos. 

 1m platā joslā ap ieejas ārdurvju perimetru izveidot elastīgo apmetumu atbilstoši 

ETAG 004, lai durvju aizvēršanas rezultātā radītās vibrācijas sienās neizraisītu 

tuvumā esošā apmetuma plaisāšanu. 

 Ārējās palodzes demontēt, siltināt un uzstādīt jaunas skārda palodzes. 

 Uzklājot dekoratīvo apmetumu un krāsojumu, ievērojot tehnoloģiju jālieto 

gruntis un krāsas atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem, kuras novērš aļģu un 

sēnīšu veidošanos uz virsmas. Smago apmetumu 1. stāva līmenī ~2 m virs zemes 

krāsot ar krāsu, kas noturīga pret graffiti ķīmisku tīrīšanu. 

 Pirms fasādes krāsošanas uz sagatavotas ēkas sienas uzkrāsot (vienu m
2
 lielu no 

katra krāsu toņa) visus krāsu toņu paraugus pēc esošās krāsu pases. Fasādes 

krāsošanu nedrīkst uzsākt pirms krāsu paraugu toņu saskaņošanas ar pasūtītāju 

un autoruzraugu. 

 Pabeidzot fasādes siltināšanas darbus uzstādīt karoga turētāju, ēkas numura 

zīmi, izkārtni un, ja nepieciešams, citus arhitektoniskos elementus tiem 

paredzētajās vietās.  

 

Pagrabs 

 Pagraba logu ailes pārbūvēt, veicot esošā loga vai aizpildījuma demontāžu un 

daļēju aiļu aizmūrēšanu ar celtniecības blokiem Fibo (vai ekvivalents). 
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Atjaunotajās pagraba ailēs (metāla vēdināšanas aizsargžalūzijas) - 200x200 mm 

metāla restes, manuāli regulējamas (aizvērts-atvērts), cinkotas, krāsotas un 

aprīkotas ar kukaiņu sietu. Pirms darbu uzsākšanas materiālu izvēle jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju un Autoruzraugu. 

  Ventilācijas žalūziju atvērumiem jābūt tādiem, lai tiktu novērsta sīko grauzēju 

(peļu) iekļūšana pagrabā. 

 

Bēniņi 

 Paredzēts siltināt bēniņu pārsegumu, tajā skaitā arī pārsegumu virs kāpņu 

telpām, iepriekš veicot esošās izlīdzinošās kārtas renovāciju. Bēniņu siltināmo 

materiālu - beramo ekovati (vai ekvivalents) iestrādāt mehāniski. Iestrādātās 

beramās ekovates (vai ekvivalents) biezums pēc materiāla nosēšanās nedrīkst būt 

mazāks par 300mm. Par bēniņu sienas vertikālo perimetru iestrādāt vati 100mm, 

bet virs parapeta 190 biezumā, kuru nosedz ar vēja izolāciju 20mm biezumā. 

Pirms ekovates (vai ekvivalents) iestrādes ieklāt tvaika izolācijas plēvi. 

 Bēniņos ierīkot apkalpošanas laipas - uz koka karkasa 500 mm platu 

mitrumizturīgo lokšņu (OSB vai ekvivalents) klājs ar biezumu ne mazāku par 18 

mm. Ekspluatācijas laipu koka detaļas jāpārklāj ar antiseptiķa/antipirēna 

šķīdumu. Koka karkasa sadures vietās ar bēniņu pārseguma grīdas virsmu 

nepieciešama hidroizolācija. 

 Veca bēniņu lūkas nomaiņa pret siltināto lūku. 

 

Jumts 

 Jumta seguma nomaiņa (AR-14) 

o Tekņu un noteku demontāža turpmākai montāžai  

o Šīfera seguma noņemšana un utilizācija 

o Betona parapeta demontāža 

o Mūrlatas ierīkošana ar enkurošanu 

o Spāru galu pagarināšana, lai nodrošinātu pārkari 0.5m pēc sienu 

siltināšanas 

o Vecā režģa noņemšana turpmākai uzlikšanai 

o Pretkondensāta plēves ieklāšana ar piespiedlisti  

o Režģa uzlikšana 

o Jumta klāja uzlikšana 

o Jumta pārkares, kastes un karnīzes apšūšana ar krāsotiem dēļiem (brūna) 

o Jumta sniega barjeras montāža 

o Demontēto tekņu un noteku montāža 

o Lūkas, lāseņu, vējmalu, kores un skursteņu piekļāvumu veiddaļu montāža 

 Kokmateriāliem jābūt apstrādātam ar antiseptiķi. 

 

Logi 

 Prasības izstrādājumam:  

 Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3. 

 Gaisa caurlaidības  EN 14351-1  Klase 4. 

 Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A. 

 Siltumcaurlaidības koeficienta mērvērtība Uw ≤1,4 W/m²K. 

 Selektīvā stikla pakete, profils balts.  

 Vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko 

veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu 

notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai. 
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 Jābūt PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācijai un akreditētas pārbaudes 

laboratorijas apstiprinošam dokumentam. 

 Izstrādājuma profilam jāatbilst standarta EN 12608 prasībām. 

 Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai/veramai, nodrošinātai pret 

uzlaušanu (aprīkot logus pirmā, otrā stāva dzīvokļos un lodžiju durvis, kas tiek 

mainītas šī projekta ietvaros), nodrošinātai pret nepareizu saslēgumu.  

 Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 5 cm plātākām par 

logu ailas platumu un ne mazāk kā 3 cm biezām. Iekšējas palodzes slīpums uz 

iekšpusi ≤2
0
; 

 Pirms logu un durvju bloku pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu, logu, 

durvju un palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu. 

  PVC logu bloku nomaiņas darbus uzsākt tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgā 

dzīvokļa īpašnieku; 

 PVC logu nostiprināšana logu ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot 

hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas 

elementus nav pieļaujams. Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700 

mm. 

 Logu blokus montējot ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst 

pārsniegt 1,5 mm uz 1 m. 

 Veikt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu 

montāžu, aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar 

tehnoloģiju saistītos darbus. 

 Logu bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai. 

 Pēc montāžas darbu pabeigšanas dzīvoklī sakārtot darba zonu. 

 

Durvis 

 Nomainīt esošās vējtvera ārējās durvis uz blīvām siltinātām metāla durvīm ar 

pašaizvēršanās mehānismu (Telesco Unic Combi vai analogs) komplektā ar 

vērtni, kārbu, aplodām, divām eņģēm ar spiedgultni, alumīnija sakausējuma vai 

tērauda rokturi, cilindrisko slēdzeni ar 9 (deviņi) atslēgām un paketlogu 

(200x1000mm). 

Prasības izstrādājumiem: 

 durvju vērtne: auksti velmēta tērauda loksnēm,  biezums ≥ 2 mm no 

ārpuses un ≥2 mm no iekšpuses, vērtnes biezums ≥ 40 mm; 

 durvju kārba: profilēts tērauds (60x40x2mm, taisnstūrveida), durvju 

kārbas biezums ≥ 4 mm ar pašaizvēršanās mehanismu; 

 durvju kārbas stiprinājums: tērauda stieņi ar Ø≥10mm, l≥150mm, 

piemetināti pie durvju kārbas ar soli 0,60-0,70 m; 

 krāsojums: brūns; 

 blīvējums: pa visu vērtnes perimetru; 

 vēršanas virziens: uz āru. 

 Durvis uzstādīt atbilstoši ražotāja instrukcijai. 

 Esošajām ārdurvīm jāpārbauda aizvērējmehānismu un blīvgumiju tehniskais 

stāvoklis, nepieciešamības gadījumā detaļas nomainīt. 

 Pirms visu durvju izgatavošanas, materiālu izvēli saskaņot ar Pasūtītāju un 

Autoruzraugu. 

 

Balkons 

 Balkonu margu konstrukciju metāla elementus remontēt, nepieciešamības 

gadījumā papildināt esošo margu konstrukciju, attīrīt no atlūpošās krāsas un 

krāsot ar metāla aizsargkrāsu (krāsu tonis atbilstoši krāsu pasei). 
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Inženierkomunikācijas 

 Esošos kabeļus uz fasādes ievietot aizsargapvalka kanālā un stiprināt zem 

siltumizolācijas atbilstoši kabeļu tipam. Dībeļojot fasādes siltumizolācijas plātnes, 

nav pieļaujama dībeļu saskaršanās ar kabeļiem. 

 Vecas apkures sistēmas demontāža un jaunās apkures sistēmas ierīkošana 

saskaņā ar projektu.  

 Ēkai paredzēta apkures divcauruļu radiatoru sistēma A-1 ar „Purmo” (vai 

analogs) radiatoriem. 

 Jāparedz esošo tērauda radiatoru dzīvokļos skalošana. 

 Siltuma skaitītāju uzstādīšana kāpņu telpā saskaņojot ar pasūtītāju. 

 Sildķermeņiem jābūt aprīkotiem ar termoregulējošo vārstu un termogalvu, 

atpakaļgaitas pieslēguma regulējošo ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas 

stiprinājumiem. 

 Sistēmu montēt no daudzslāņu kompozītas cauruļvadiem. Cauruļvadus paredzēts 

montēt virs grīdas, griestos un sienās. Cauruļvadus montēt ar kritumu 0,002. 

 Cauruļvadiem pagrabā un kāpņu telpās jāparedz siltumizolācijas čaulas ar folijas 

kārtu „Paroc” (vai ekvivalents) 30mm. 

 Zemākajos apkures sistēmas punktos jāparedz ūdens izlaišanas iespēju. 
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5.pielikums 

 

 
Būves nosaukums:    Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija 

Objekta nosaukums:   Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija  

Objekta adrese:        Gaujas iela 16, Vangaži     

N
r.

p
.k
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K
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Darba nosaukums 

M
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rv
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d
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1 2 3 4 5 

  Fasādes siltināšana   

1.  
Fasādes sagatavošana (attīrīšana, gruntēšana) darbu 
uzsākšanai 

M2 455.90 

2.  
Siltumizolācijas EPS 100-150 mm biezumā iestrāde, ieskaitot 
dībeļus, līmjavu, grunti un palīgmateriālus 

M2 455.90 

3.  

Siltumizolācijas EPS 100 -  150mm biezumā iestrāde, ieskaitot 
dībeļus, līmjavu, grunti,  un palīgmateriālus (mūra daļa zem 
jumta kastes ) 

M2 70,10 

4.  

Akmensvates PAROC FAS1 vai analoga 20-30mm biezumā 
iestrāde, ieskaitot dībeļus, līmjavu un palīgmateriālus ap logu 
ailēm 

M2 41.20  

5.  

Siltumizolācijas blīvējums (PAROC FAB3 vai ekvivalents) zem 
logu palodzēm 20mm biezumā, ieskaitot palīgdarbus, 
stiprinājumus 

M2 
10.70 

 

6.  

Ārmējošā sieta (SSA-1363-4(110)) Tex-Color (vai ekvivalents) 
iestrāde, iegremdējot līmjavā, iestrādājot stūru un logu 
elementus, palīgmateriālus. 

M2 497.10 

7.  
Dekoratīvā apmetuma izveide, gruntēšana, palīgmateriāli, krāsa 
krāsošana 

M2 497.10 

8.  
Balkonu margu tīrīšana, krāsošana ar pretkorozijas K1, balkonu 
renes 

Gb 2 

  Cokola siltināšana   

1.  
Esošās ēkas betona apmales un seguma demontāža, ieskaitot 
palīgdarbus 

M2 61.80 

2.  
Pamatu atsegšana 0.6 m platumā; 0.6 dziļumā, ieskaitot liekās 
grunts iekraušanu konteinerā (vai transportā) 

M3 37.10 

3.  

Sienas plāksnes attīrīšana no grunts paliekām, izciļņiem, 
atdalījušos apmetuma un nelīdzenumu nokalšana, ieskaitot 
palīgdarbus 

M2 98.20 

4.  

Pagraba logu ailu aizmūrēšana ar FIBO blokiem (vai 
ekvivalents), atstājot vēdināšanas lodziņu ailes augšā 200x200 
ar restēm 

Gb 6 

5.  Cokola daļas hidroizolācija M2 98.20 

6.  
Pamatu siltumizolācija ar XPS 50 mm (vai ekvivalents) biezumā, 
ieskaitot stiprinājuma dībeļus, līmjavu un palīgmateriālus 

M2 98.20 

7.  

Ārmējošā javas apmetuma slāņa izveide, dekoratīvā apmetuma 
izveide, gruntēšana, ieskaitot stiklšķiedras sieta iestrādāšanu, 
stūru un ailu formēšanu, palīgdarbus (cokola virszemes daļu) 

M2 43.00 

8.  
Būvbedres aizbēršana ar smilts grunti (f.k.>1), to blietējot pa 
kārtām līdz 250mm, ieskaitot piegādi un palīgdarbus 

M3 24.70 

9.  
Šķembu pamatnes izveidošana (fr.20-40) apmali 100mm 
biezumā, ieskaitot šķembu piegādi, blietēšanu un palīdarbus  

M3 6.18 



 
 

 

16 

 

10.  
Pamatu apmales bruģēšana uz cementa smilšu maisījuma, 
bruģis (H=6cm, palēks) 

M3 61.80 

11.  

Melnzemes slāņa atjaunošana 150 mm biezumā apmalei 
piegulošā zonā, ieskaitot melnzemes piegādi objektā, 
līdzināšanu, kritumu veidošanu un palīgdarbus 

M3 11.20 

  Bēniņu pārseguma siltināšana   

1.  
Laipu ierīkošana 30mm augstumā no pārseguma, 1m platumā, 
hidroizolācija, OSB 18mm, palīgmateriāli 

M2 10.00 

2.  
Bēniņu siltumizolācija ar PAROC BLT3 (vai ekvivalents) b=30cm 
pēc sēšanās, palīgmateriāli 

M2 249.50 

3.  
Siltinājums pa bēniņu sienas perimetru un virs mūra sienas 
PAROC FAS3-100mm (vai ekvivalents) 

M2 56.00 

4.  Pretvēja plēves ieklāšana  M2 274.50 

  Logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās   

1.  Logu demontāža Gb 3 

2.  
L-1 PVC rāmis ar selektīvu stikla paketi (Uw<1.4) montāža ar 
palīgmateriāliem, 1560x1800mm 

Gb 1 

 3.   
L-2 PVC rāmis ar selektīvu stikla paketi, rāmja krāsa balta, 
(Uw<1.4) montāža ar palīgmateriāliem; 1400x1800mm 

Gb 1 

4.  L-3 d800, PVC ar selektīvu stikla paketi, rāmja krāsa balta, Gb 1 

5.  Loga perimetra blīvejums ar elast.putām M 15.40 

6.  Loga blīvējums ar nosedzošo izolācijas lentu m 15,40 

7.  
Šuvju blīvējums ar (602 ALFA Futura-a vai ekvivalents) loga un 
vēja izolācijas pieslēgumu vietā 

M 15.40 

8.  Iekšējās palodzes montāža ar palīgmateriāliem M 3.20 

9.  Ārējo palodžu skārda ar polimērpārklājumu montāža M2 13.75 

10.  Šūvju blīvējuma lenta (542 alfa vai ekvivalents) zem palodzes M 32.60 

11.  
Iekšējo ailu apdare pēc logu montāžas ar siltinājumu EPS60 20-
30mm (vai ekvivalents) stūru elementiem armēšanas sietu, 
spaktelēšanu un krāsošanu 

M2 31.80 

  Jumta seguma nomaiņa   

1.  
Jumta tekņu un notekcauruļu demontāža otrreizējai 
izmantošanai 

t.m. 99 

2.  
Viļņotā asbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža, 
utilizācija 

M2 510 

3.  Latojuma demontāža otrreizējai izmantošanai M2 510 

4.  Betona parapeta demontāža t.m. 73.2 

5.  Mūrlatas montāža, brusa 50x150, stiprinājumi t.m. 73.2 

6.  Spāru galu pagarināšana, brusa 50x150, stirpirnājumi t.m. 120 

7.  Antikondensāta plēves ieklāšana, stiprinājumi M2 510 

8.  Latojuma atjaunošana M2 510 

9.  Brusa 50x60 M3 0.40 

10.  
Jumta karnīzes, kastes apšūšana ar krāsotiem dēliem, platums 
0.50m 

M2 46 

11  Dēļi 25x120 M3 1.2 
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12  Krāsa (brūna) L 11 

13  Lāseņu un jumta kores montāža, stiprinājumi t.m. 132 

14  Jumta lūkas montāža Gb 1 

15  

Cinkota tērauda jumta segums brūnā krāsā ar polimēra 
pārklājumu (metāla biezums>=0.5mm, pārklājuma biezums 
>0.4mm ) ieskaitot  montāžu, stiprinājumu, palīgmateriālus. 

M2 510 

16  
Ūdensnovadīšanas sistēmas atjaunošana, stiprinājumi, 
palīglīdzekļi 

M 99 

17  Jumta sniega barjera, ar montāžu M 72.5 

  Ārējās un iekšējās durvis   

1.  Veco durvju demontāža Gb 1 

2.  D-1; 2300x1400mm; metāla durvis (UW<1.6) ar stiklojumu, 
blīvējumu, piedurlīstes un pašaizvēršanās mehānismu montāža 

Gb 1 

3.  Ārdurvju perimetra blīvējums ar elast.putām M 7.40 

4.  Iekšējo ailu apdare pēc durvju montāžas M2 8.40 

     

  Siltumapgādes sistēmas renovācija   

1.  Esošo cauruļvadu demontāža M 79 

2.  Veco radiatoru demontāža Gb 15 

3.  
Daudzslāņu caurules 32x5,4 PP-R montāža, palīgmateriāli, 
stiprinājumi un fasondaļas 

M 40 

4.  Caurules siltinājums ar 35/13 DG TUBOLIT (vai ekvivalents) M 40 

5.  
Daudzslāņu caurules 25x4.2 PP-R montāža, palīgmateriāli, 
stiprinājumi un fasondaļas 

M 100 

6.  Caurules siltinājums ar 28/13 DG TUBOLIT (vai ekvivalents) M 100 

7.  
Daudzslāņu caurules 20x3.4 PP-R montāža, palīgmateriāli, 
stiprinājumi un fasondaļas 

M 80 

8.  Caurules siltinājums ar 22/12 DG TUBOLIT (vai ekvivalents) M 80 

9.  
Daudzslāņu caurules 16x2.7 PP-R montāža dzīvokļos, 
palīgmateriāli, stiprinājumi un fasondaļas 

M 320 

10.  
Siltumenerģijas skaitītāju DN15Qn0.6m3/st montāža ar vārstu, 
filtru DN15, fasondaļām, stiprinājumiem un palīgmateriāliem 

Gb 8 

11.  

PURMO radiatoru (vai ekvivalents) komplektā ar termostata 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C11-500-600 montāža 

Gb  2 

12.  

PURMO radiatoru (vai ekvivalents) komplektā ar termostatu, 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C11-500-800 montāža 

Gb 3 

13.  

PURMO radiatoru  (vai ekvivalents) komplektā ar termostatu, 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C11-500-1200 montāža 

Gb 1 

14.  

PURMO radiatoru (vai ekvivalents) komplektā ar termostatu 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C22-500-800 montāža 

Gb 3 

15.  

PURMO radiatoru (vai ekvivalents) komplektā ar termostatu 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C22-500-900 montāža 

Gb 3 

16.  

PURMO radiatoru (vai ekvivalents) komplektā ar termostatu 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C22-500-1000 montāža 

Gb 2 



 
 

 

18 

 

17.  

PURMO radiatoru (vai ekvivalents) komplektā ar termostatu 
ventili, atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, fasondaļām, 
palīgmateriāliem C22-500-1200 montāža 

Gb 1 

  Būvlaukuma sagatavošanas darbi   

1.  Būvobjekta informācijas un publicitātes izmaksas obj 1 

2.  

Būvlaukuma nožogošana ar inventāra žoga posmiem ar 
necaurzīdīgās plēves nosegu 2m augstumā, ieskaitot balsta 
elementus, palīgdarbus 

obj 1 

 

Visi iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļautie materiāli un izstrādājumi ir 

aizstājami ar ekvivalentiem.  

  Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda un jāpievieno 

piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu 

ekvivalentu tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). 
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6.pielikums 

BŪVUZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. ____ 

 

Vangažos,                                                  201_.gada____. _________ 

 

SIA „Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 50003142371, juridiskā adrese: 

Gaujas iela 6, Vangaži, LV-2136, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis 

Maksims Griščenko, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________________, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: 

___________________________________, _________________________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar ______________________, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz 

Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Daudzdzīvokļu ēkas Gaujas ielā 16, Vangažos, Inčukalna 

novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA 

„Vangažu Namsaimnieks” 2013/2 ERAF , turpmāk tekstā saukts –  iepirkums, rezultātiem, kas 

organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” projekta ietvaros (līguma Nr. L-DMS-12-0565) ietvaros, 

un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu  iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz 

šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt 

darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem 

aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja 

izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, 

saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un 

normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

1.3.  Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts 

atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto 

Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.4. Darbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, dokumentu 

komplektēšana, u.c., kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. Tehniskais projekts – iepirkuma nolikuma pievienotie Tehniskie projekti, saskaņā ar 

kuriem, jāveic darbi. 

1.6. Līguma summa – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.nodaļā. 

1.7. Būvlaukums – būvējamā objekta (būves) teritorija ar palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja Piedāvājums atbilstoši  iepirkuma 

nolikuma prasībām. 

1.9. Būve – ēka un tās infrastruktūra, kas norādīta Būvuzņēmēja Piedāvājumā. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar  iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām un Būvuzņēmēja iesniegto Piedāvājumu – 

Tāmēm (Līguma 1.pielikums), turpmāk tekstā – Tāme, veikt daudzdzīvokļu mājas 

siltināšanu, turpmāk tekstā – Darbi. 

2.2. Būvuzņēmējs Līguma 1.1.punktā minētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem 

un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. Būvuzņēmējs 
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atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un atbilstošas 

kvalifikācijas speciālisti. 

3. Līguma summa un maksājumu kārtība 

3.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 

Būvuzņēmējam, ir Ls ___ (____________ lati), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli  

(PVN) Ls ___ (________ lati), kopā – Ls ___ (________ lati), turpmāk tekstā – Līguma 

summa,  pārskaitot šo summu uz līgumā norādīto “Uzņēmēja” bankas kontu sekojošā 

apmērā un kārtībā: 

3.1.1. avansa maksājums līdz 10% (desmit procentiem) no būvdarbu kopējām izmaksām, 

tiks pārskaitīts 10 (desmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, 

3.1.2. kopējie  starpposmu maksājumi  50% (piecdesmit procenti no darbu kopējām 

izmaksām, pārskaitot naudu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - 

nodošanas akta (bez iebildumiem) parakstīšanas, rēķina un izdevumu apliecinošu 

dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam, 

3.1.3. galīgais norēķins par izpildītiem darbiem - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta 

pieņemšanas - nodošanas ekspluatācijā akta (bez iebildumiem) parakstīšanas, 

rēķina un izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam. 

3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar 

nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas saistības pilnā apjomā. 

3.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā un Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kuri 

nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai saskaņā ar Tehnisko projektu, lai 

nodrošinātu Būves rekonstrukciju un būvdarbus atbilstoši Pasūtītāja iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, 

izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni 

nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz 

izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, 

Līdzējiem rakstiski vienojoties.  

4. Darbu izpildes noteikumi 

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, Tehnisko projektu, Tāmi, 

būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, 

ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus vai 

Darbu izpildes termiņus.  

4.2. Būvuzņēmējs Darbu veikšanas laikā ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus par patērēto 

elektroenerģiju, ūdeni un citiem komunālajiem pakalpojumiem maksā atsevišķi 

attiecīgajiem pakalpojuma sniedzējiem, par to noslēdzot atsevišķu līgumu. Būvuzņēmējs 

pirms darbu uzsākšanas pieslēdzas un uzstāda savus skaitītājus attiecīgajām 

komunikācijām un noslēdz līgumus ar attiecīgo komunikāciju īpašniekiem, 

apsaimniekotājiem, pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtītājs pirms Būvuzņēmējs uzsāk 

darbu veikšanu, noņem mērījumus no saviem skaitītājiem un atļauj Būvuzņēmējam 

uzstādīt savus skaitītājus attiecīgajām komunikācijām.  

4.3. Būvuzņēmējs pilnā apmērā veic Darbu sagatavošanas darbus un Būvlaukuma, Būves un 

apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām 

parādībām. 

4.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs apņemas uzsākt darbus pēc Līguma 

noslēgšanas atbilstoši laika sezonas apstākļiem  un pilnīgu Darbu izpildi apņemas 

pabeigt līdz 2014.gada ___.________________. 

4.5. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, 

kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad tam 

ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi 
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un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu 

vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata 

jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā, bet ne 

gadījumā, kad Būvuzņēmējs neievēro normatīvo aktu prasības vai šī Līguma 

noteikumus. 

4.6. Būvuzņēmējs atzīst, ka veicamie Darbi, to apjoms ir skaidrs un ka Darbus var realizēt, 

nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma 

noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Tāmes vai Tehniskā projekta tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.  

4.7. Pirms Darbu uzsākšanas Būvlaukumā Būvuzņēmējs par atbildīgo nozīmē kvalificētu 

Darbu vadītāju, kas norādīts Būvuzņēmēja Piedāvājumā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, 

lai Darbu vadītājs pastāvīgi atrastos Darbu veikšanas teritorijā laikā, kad tiek veikti 

būvdarbi. Būvuzņēmēja nozīmētajam Darbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 

4.9.punktā minētajās darba sanāksmēs. 

4.8. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt saskaņojot ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju. 

4.9. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes, kuru 

protokolēšana ir jānodrošina Būvuzņēmējam. Sanāksmju biežums tiek noteikts, 

Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvlaukumā, un tajās 

piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un 

Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus 

paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. 

4.10. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 

citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši 

Pasūtītāja  iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, Tāmei un Tehniskajam projektam. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 

būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, 

tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumi. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 

5.1.1. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas 

aktu; 

5.1.2. savlaicīgi līdz Darbu uzsākšanai nodrošināt Būvuzņēmēju ar visu Pasūtītāja 

rīcībā esošo dokumentāciju; 

5.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības 

Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu 

veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot 

pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir 

noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;  

5.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

5.1.5. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai 

citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos; 

5.2.2. gadījumā, ja Būvuzņēmējs vienpusēji, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, 

atkāpjas no Tehniskajā projektā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt 

vienreizēju līgumsodu Ls 500,00 (pieci simti latu) apmērā, likt izlabot darbus, kas 

nav veikti atbilstoši tehniskajai specifikācijai, un vienpusēji lauzt Līgumu; 

5.2.3. kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā. 
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5.3. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses – Maksims Griščenko, mob.tālrunis 29128420. 

 

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības 

6.1. Būvuzņēmējs apņemas: 

6.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu; 

6.1.2. pirms Darbu uzsākšanas un veicot Darbus, kārtot nepieciešamo dokumentāciju, 

kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecas uz Būvi; 

6.1.3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, 

ievērojot publiskos ierobežojumus; 

6.1.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības prasības, ugunsdrošības un 

satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu 

priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar 

būvdarbiem Būvlaukumā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto 

noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.5. nodrošināt nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvlaukumā, kuru uzrādīšanu 

var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus; 

6.1.6. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tāmi un Latvijas 

būvnormatīviem; 

6.1.7. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā un visā Būvuzņēmēja 

darbības zonā;  

6.1.8. nodrošināt Būvlaukumu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu 

aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

6.1.9. par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām vai jaunatklātiem 

apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos 

vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā 

informēt Pasūtītāju;  

6.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās; 

6.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas 

var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus 

nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;  

6.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja kontroli par veicamajiem Darbiem, kā arī tā 

pastāvīgu atrašanos Būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā. Darbu vadītājs: 

_______________, LBS būvprakses sertifikāts Nr._____. Darbu vadītājs ir 

tiesīgs atstāt Būvlaukumu būvdarbu veikšanas laikā tikai pusdienu 

pārtraukumā, kas nav ilgāks kā 2 (divas) stundas. Ja no Pasūtītāja puses tiek 

konstatēts, ka Darbu vadītājs neatrodas Būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā, 

par to tiek sastādīts akts, kas ir pamatā Līguma noteikto sankciju piemērošanai; 

6.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu 

rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvlaukumu un 

Būvi līdz Darbu pabeigšanai un Būves nodošanai; 

6.1.14. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir iepriekš 

saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tāmei. Būvuzņēmējs apņemas 

ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie 

nav pretrunā ar tiesību aktiem; 

6.1.15. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par Būves gatavību 

pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu; 

6.1.16. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos; 
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6.1.17. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvlaukumu 

(aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru , darba rīkus 

u.c.); 

6.1.18. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot 

veicamo Darbu izpildi; 

6.1.19. apmeklēt darba sanāksmes saskaņā ar Līguma 4.9.punktu;  

6.1.20. sakopt objektu pēc Darbu pabeigšanas; 

6.1.21. nogādāt un/vai nolikt Pasūtītāja norādītajā vietā demontētos materiālus 

(būvgružus), ja Pasūtītājam tie nepieciešami; 

6.1.22. maksāt Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu Ls 500,00 (pieci simti latu) un 

izlabot darbus, kas nav veikti atbilstoši tehniskajai specifikācijai, gadījumā ja 

Būvuzņēmējs vienpusēji, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, atkāpjas no 

Tehniskajā projektā norādītajām prasībām; 

6.1.23. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

6.1.24. Atbildīgā persona no Būvuzņēmēja puses –........................, mob.tālrunis 

........................................ 

 

7. Apdrošināšana 

7.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 7 (septiņās) darba dienās pēc šī Līguma abpusējas 

parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu 

atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai 

bezdarbības vai to seku rezultātā būvdarbu veikšanas vai būvdarbu garantijas laikā, tajā 

skaitā veicot Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu – 10% 

(desmit procenti) apmērā no Līguma summas, bet ne mazāk kā 10 000 latu.  

7.2. Saskaņā ar Līgumu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 

(uzrādot oriģinālu) ne vēlāk kā septītajā darba dienā pēc šī Līguma abpusējas 

parakstīšanas. 

7.3. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polisi Līguma noteiktajā termiņā, Pasūtītājs 

ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no 

Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu. 

 

8. Riska pāreja 

8.1. Būvuzņēmējs uzņemas cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma 

bojāšanas vai iznīcināšanas risku, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. 

Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvlaukuma, Būves, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas 

vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būves 

pieņemšanas ekspluatācijā  vai Būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi. 

 

9. Dokumentācija 

9.1. Dokumenti, kuru Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu 

valodā pirms Būves pieņemšanas – nodošanas akta vai Būves pieņemšanas ekspluatācijā  

akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums   

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.  

 

10. Līguma izpildes nodrošinājums un Darbu garantija  

10.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi veikti atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām, Darbu 

tāmēm un atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 

visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas 

neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, 

funkcionāli izmantojami, atbilst Tāmē, Būvprojektā un Līgumā noteiktajiem 
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parametriem un ka Darbos izmantotajos materiālos un /vai uzstādītajās iekārtās nav 

defektu. 

10.2. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst 

bojājumus vai citas nepilnības, kas Būvē tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas 

Būves ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šī Līguma 10.3.punktā noteiktā 

garantija. 

10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, 

norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 

Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Līdzēji var 

vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais desmit dienu 

termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam 

jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 5 (piecu) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas 

Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai 

Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais 

Līdzējs. 

10.4. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un 

laiku, kad akts ir ticis sastādīts. 

10.5. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas un 

Būves pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas ir pienākums iesniegt Pasūtītājam 

garantijas laika nodrošinājumu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma 

formā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN). 

10.6. Garantijas nodrošinājumu nodrošinājuma devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība  

izmaksā Pasūtītājam gadījumā, ja Būvuzņēmējs garantijas laikā atsakās (atteikšanās var 

izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) veikt garantijas remontu, kad 

Būvei tiek konstatēts kāds defekts vai kāda tās daļa kļūst funkcionāli neizmantojama, 

u.tml. 

10.7. Darbu garantijas termiņš veiktajiem Darbiem tiek noteikts – 2 (divi) gadi no Būves 

pieņemšanas ekspluatācijā. 

 

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

11.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10.(desmitajam) datumam sastāda aktu 

par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā 

no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem, vai arī nosūta 

Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītiem Darbiem ir pamatā 

starpmaksājuma veikšanai, ja tāds Līgumā paredzēts, taču tas neierobežo Pasūtītāja 

tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būves 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

11.2. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, 

Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet 

netika sastādīts akts par veikto Darbu pieņemšanu vai akts par Būvei nozīmīgu 

konstrukciju pieņemšanu.  

11.3. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas un tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas, par 

ko tiek sastādīts atsevišķs akts, Būvuzņēmējs par Darbu pabeigšanu rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā veic Būves iepriekšēju apskati. Ja 

izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būves nodošana.  

11.4. Ja Pasūtītājs vai pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, 

Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja vai komisijas noteiktajā termiņā 

veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta 

atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būves 
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pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un 

parakstīts akts par Būves nodošanu – pieņemšanu.  

11.5. Būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības 

par veikto Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būves pieņemšanas. 

11.6. Būves pieņemšanas – nodošanas aktu sastāda un paraksta Līdzēji, un tikai pēc attiecīgi 

sastādītiem un parakstītiem aktiem Būvuzņēmējam ir pamats uzrakstīt rēķinu par 

paveikto darbu. 

12. Īpašuma tiesības 

12.1. Īpašuma tiesības uz Būvi un visiem Būvē izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm 

un ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, 

tehnisko un cita veida informāciju), pāriet Pasūtītājam pēc Līguma 3.1.punktā noteiktās 

Līguma summas samaksas. Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi 

saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības 

uz Būvi un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir 

samaksāts. 

12.2. Visa informācija un dokumentācija, ko Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 

Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem 

mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā 

gadījumā. 

 

13. Sankcijas 

13.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būve nav tikusi pabeigta Līguma 4.4.punktā noteiktajā 

termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 

par katru nokavēto dienu līgumsodu 1% (vienu procentu) apmērā no Līguma summas. 

Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. Līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 50% 

(piecdesmit procentus) no Līguma summas.  

13.2. Iestājoties nokavējumam, Pasūtītājs aprēķina līgumsodu Līguma 15.1.punktā noteiktajā 

apmērā un Būvuzņēmēja gala rēķina samaksā atskaita aprēķināto līgumsodu. 

13.3. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma summas 

un atmaksā saņemto avansa maksājumu.  

13.4. Ja Būvuzņēmējs nepilda kādu citu, izņemot šī Līguma 5.2.2.apakšpunktā minēto 

noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu Ls 100,00 (viens simts latu) 

apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu. Pasūtītājs šajā punktā noteiktā kārtībā 

aprēķināto līgumsodu ir tiesīgs atskaitīt un tādā apmērā neapmaksāt Būvuzņēmēja 

rēķinu. 

13.5. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos, 

Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1,0% (viena 

procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no 

turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

Līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

 

14. Līguma laušana 

14.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties. 

14.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt 

visu Līgumu vai tā daļu: 

14.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav 

izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu 
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prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, 

ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav 

novērsis izdarīto pārkāpumu;  

14.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

14.3. Līguma 16.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu.  

14.4. Būvuzņēmējs Līguma 16.2.punktā noteiktās Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) 

dienu laikā no Līguma 16.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā 

Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma 

13.5.punkta noteikumiem. 

14.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, 

kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.  

14.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā 

pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvlaukums un Būve tiktu atstāti nebojātā, 

drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Būvlaukumu un nodod 

Pasūtītājam uz Darbiem, Būvi attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja 

personāls atstātu Būvlaukumu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās. 

14.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) 

kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas 

līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli, kura saņemšanu ir 

apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. 

Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par 

zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 

 

15. Nodokļi un nodevas 

15.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un veikt to samaksu ir 

Būvuzņēmēja pienākums. 

16. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

16.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.  

16.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

   

17. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

17.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 9 (deviņām) 

lapām, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Būvuzņēmējs. 

17.2. Līgumam ir viens pielikums – Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtā Piedāvājuma kopija uz 

________ (____) lapām. 

varos. 

17.3. Ņemot vērā, ka Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"  (līguma Nr.L-DMS-12-0565) 

ietvaros, Būvuzņēmējam jāievēro visi ar projektu saistītie dokumenti, kā arī jāievēro 

Līgumā noteiktie izpildes termiņi, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 

zaudējumu nodarīšanu Pasūtītājam. 

17.4. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši. 

17.5. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz 

brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz 

brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.  
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18. Citi noteikumi 

18.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski 

un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otras Līdzējs to atzīst) vai 

ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots 

personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

18.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 

18.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt 

latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas 

saņēmējs  nav iepriekš norādījis savādāk. 

 
Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:      

SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
Reģistrācijas Nr. 50003142371  

Juridiskā adrese: Gaujas iela-6, Vangaži, 

LV2136 

 

Bankas rekvizīti: AS Swedbank 

Konts Nr. LV82HABA0551035765351 

Kods : HABALV22 

 

____________________________   Z.v. 

                             

Būvuzņēmējs: 

_________________________________ 
Reģistrācijas Nr.___________________ 

Juridiskā adrese: ___________________ 

 

Bankas rekvizīti:  

_________________________________ 

Konts Nr._________________________ 

Kods ____________________________ 

____________________________   Z.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 


