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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  

Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS” 

Reģistrācijas numurs: 40003274925 

Juridiskā adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, Latvija, LV-2136 

 
Pasūtītāja kontaktpersona:  

Valdes priekšsēdētājs 

Guntars Indriksons 

Tālrunis 67995378 

Fakss 67995378 

e- pasts: iepirkumi_va@ltk.lv 

 

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

 

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

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

Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek 

latviešu valodā pa pastu un e-pastu. 

 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un norādi uz iepirkuma daļu. 

 

3.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi 

un e-pastu. 

 

3.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi un e-pastu, 

ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja 

kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums). 

 

3.5. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 

sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 
3.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaikus 

nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu.  

3.7. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem 

Ieinteresētajiem piegādātājiem. Pasūtītājs nosūta šo informāciju Ieinteresētajiem piegādātājiem ne 

vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 
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4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

 

Iepirkuma priekšmets ir Ūdensapgādes tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde  

Inčukalna novada Inčukalna ciemā un kanalizācijas tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde 

Inčukalna novada Gaujas ciemā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – 

Pakalpojums). 

 

Iepirkums ir sadalīts 2 daļās: 

1. Iepirkuma daļa  

Ūdensapgādes tīklu, sagatavošanas stacijas, otrās pakāpes sūkņu stacijas un rezervuāra 

izbūves un urbuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Inčukalna novada Inčukalna 

ciemā, būvprojekta tehniskā ekspertīze un autoruzraudzība būvdarbu laikā. 

 

2. Iepirkuma daļa  

Kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju būvdarbu tehniskā projekta izstrāde 

Inčukalna novada Gaujas ciemā, būvprojekta tehniskā ekspertīze un  autoruzraudzība 

būvdarbu laikā. 

 

4.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 

Pakalpojuma sniegšanas termiņi ir: jāveic izpētes, tehniskā projekta izstrāde jāpabeidz, projekta 

risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jāsaņem pozitīvs neatkarīga eksperta atzinums un būvprojekts 

jāakceptē būvvaldē 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma uzsākšanas. Autoruzraudzība ir jāveic visā 

būvdarbu laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. 

 

 

5. Piedāvājums 

 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Par katru iepirkuma 

daļu ir jāiesniedz atsevišķs piedāvājums. Piegādātājs var iesnigt tikai vienu piedāvājumu par 

katru iepirkuma daļu. 

 

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 15. janvārim, plkst. 11:00 Vangažu 

pilsētas pārvaldes sekretariātā, 1.stāvā, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā, LV- 

2136, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam 

šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums. 

 

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Vangažu pilsētas pārvaldē, sēžu zālē, 1.stāvā, Meža ielā 1, Vangažos, 

Inčukalna novadā, LV- 2136, 2014.gada 15. janvārī, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta.  

 

5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku 

un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs 

uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta 

piedāvātā cena. 

 

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

iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 



 

  
 

Nolikums. Pakalpojumi NS-4  
                                                                                                         

5 

 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis 

piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 

pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma 

nodrošinājumu. 

 

5.3. Piedāvājuma noformējums 

5.3.1. Piedāvājums katrai iepirkuma daļai sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 3 

kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 3 kopijas), 

c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas), 

d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas).  

 

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

labojumiem un dzēsumiem.  

 

5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot 

piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un 

apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta 

tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums 

ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

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

un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumus apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

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

Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 
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Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs 

vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

 

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

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

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

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”<Iepirkuma procedūras nosaukums>”. Neatvērt 

līdz <piedāvājumu iesniegšanas termiņš>”. Iepirkuma daļa Nr.___ un <Iepirkuma daļas 

nosaukums>. Neatvērt līdz <piedāvājumu iesniegšanas termiņš>”. 

 

5.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā 

ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem 

attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”<Iepirkuma procedūras nosaukums>”. 

Iepirkuma daļa Nr.___ un <Iepirkuma daļas nosaukums>.  

 

5.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz 

piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu 

piedāvājums”) .  

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2 130 EUR (divi 

tūkstoši viens simts trīsdesmit eiro) (1496.97 LVL (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši 

lati un 97 santīmi) apmērā no Pretendenta piedāvātās Pakalpojuma kopējās cenas. Piedāvājuma 

nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā
1
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums). 

 

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

beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, 

kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma 

izsniedzējs, 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma 

līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma 

līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

6.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 

                                                 
1
 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
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c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

 

 

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 

7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā 

stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par 

vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 

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

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti 

gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 

 

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

kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 

pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 

horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

 

7.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 

Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

 

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

nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 

latus (142,29 eiro). 

 
7.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu 

apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. apakšuzņēmējiem uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai un 

c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents 

balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija 

Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā 
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ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 

licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam projektētājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģijas inženieru savienības vai citas institūcijas, kas ir tiesīga nodarboties ar sertificēšanu 

Latvijas Republikā, izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšanas jomā.  

 

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) 

un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

8.2.1. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums projektēšanā un autoruzraudzības 

veikšanā Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto 

Pakalpojuma kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 

 

8.2.2. Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2012.gada 

31.decembri ir vismaz 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās 

dalībniekiem likviditātes koeficientam jābūt vismaz 1(viens). 

 

8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

8.3.1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā:  

1. Iepirkuma daļai:  
ir izstrādājis vismaz trīs ārējo ūdensapgādes tīklu tehniskos projektus ar kopējo tīklu garumu 8 

km un vismaz 3 dziļurbumu tehniskos projektus. Tehniskie projekti ir pabeigti un saņēmuši 

pozitīvu ekspertīzes atzinumu. 

2. Iepirkuma daļai:  

ir izstrādājis vismaz trīs ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo tīklu garumu vismaz 10 km un vismaz 

3 kanalizācijas sūkņu staciju tehniskos projektus. Tehniskie projekti ir pabeigti un saņēmuši 

pozitīvu ekspertīzes atzinumu. 

 

8.3.1.1. ir veicis un pabeidzis autoruzraudzību vismaz trīs ūdenssaimniecības attīstības objektos. 

8.3.1.2. ir izstrādājis vismaz trīs ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu tehniskos projektus, kur katra 

tehniskā projekta izstrādes vērtība ir vismaz 21 300, 00 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti 

eiro) (14969,73 LVL (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi lati un septiņdesmit trīs 

santīmi) bez PVN . 

 

8.3.2. Pretendents var nodrošināt projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis vai vadījis: 

1. Iepirkuma daļai: vismaz divu ārējo ūdensapgādes tīklu tehniskos projektus ar kopējo tīklu 

garumu 6 km un vismaz 2 dziļurbumu tehniskos projektus. Tehniskie projekti ir pabeigti un 

saņēmuši pozitīvu ekspertīzes atzinumu. 

 

2. Iepirkuma daļai: vismaz divu ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo tīklu garumu vismaz 6 km 

un vismaz 3 kanalizācijas sūkņu staciju (ar jaudu vismaz 10 m
3 
/h) katra tehniskos projektus. 

Tehniskie projekti ir pabeigti un saņēmuši pozitīvu ekspertīzes atzinumu. 

 

8.3.2.1. autoruzraudzību vismaz trīs ūdenssaimniecības attīstības objektos. 

8.3.2.2.  vismaz trīs ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu tehniskos projektus, kur tehniskā projekta 

izstrādes vērtība ir vismaz 21 300, 00 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti eiro) (14969,73 

LVL (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi lati un septiņdesmit trīs santīmi) bez 

PVN . 
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8.3.3. Pretendentam ir pieejami naudas līdzekļi (tai skaitā kredītlīnija) 14 200,00 EUR (četrpadsmit 

tūkstoši divi simti eiro) (9979,82 (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi lati un 82 

santīmi lati) apmērā. 
 

8.3.4. Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001, 

citai kvalitātes vadības sistēmai vai ieviesis citus kvalitātes vadības nodrošināšanas pasākumus.  

8.3.5. Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis vides vadības sistēmu atbilstoši ISO 14001, 

citai vides vadības sistēmai vai ieviesis citus vides vadības nodrošināšanas pasākumus. 

8.3.6. Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis darba drošuma pārvaldības sistēmu atbilstoši 

OHSAS 18001, citai darba drošuma pārvaldības sistēmai vai ieviesis citus darba drošuma 

pārvaldības pasākumus.  

8.3.7. Pretendentam ir profesionālās darbības apdrošināšana ar profesionālās civiltiesiskās 

apdrošināšanas polisi ar atbildība limitu vismaz 426 861,54 EUR (četri simti divdesmit seši 

tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 54 centi) (300 000 LVL (trīs simti tūkstoši lati). 

8.3.8. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai 

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā 

gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

 

9. Iesniedzamie dokumenti 

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

punktā.  

 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem 

dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī 

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības 

pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz 

atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī 

kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības 

dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs 

personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, 

kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu. 

 

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā 

9.2.1. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas 

apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas 

stadijā. 

 

9.2.2. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests 

vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai 

Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus (142,29 eiro). 

 

9.2.3. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas 

iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā 

ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā pārsniedz 100 latus (142,29 eiro). 
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9.2.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu 

apvienības dalībniekiem. 

 

9.2.5. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai 

izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares 

organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

9.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu 

reģistrācijas apliecību kopijas. 

 

9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja uz, kura iespējām 

pretendents balstās (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 

attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas 

institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 

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

(ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Pakalpojuma sniegšanai, vai 

citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu projektēšanā un 

autoruzraudzības veikšanā par darbības iepriekšējiem trīs gadiem. 

 

9.3.4. Pretendenta apliecināta izziņa par likviditāti un 2012.gada bilances aktīva un pasīva lapu kopijas. 

 

9.3.5. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) 

pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta 

veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina 8.3.1.punktā prasīto pieredzi.  

 

9.3.6. Pretendenta piedāvātā projektētāja būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu projektēšanā.  

 

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja 

šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un 

apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 

9.3.7. Pretendenta piedāvātā projektētāja CV (CV jāapliecina 8.3.2.punktā noteiktā projektētāja 

pieredze), pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei (D4 pielikums) un pasūtītāju 

atsauksmes, kas apliecina 8.3.2. punktā prasīto projektētāja pieredzi . 

 

9.3.8. Bankas izsniegts apliecinājums (izziņa), kas ir izsniegta ne agrāk, ka 5 (piecas) darba dienas 

pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ka Pretendentam ir pieejami naudas līdzekļi (tai 

skaitā kredītlīnija) 14 200,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti eiro) (9979,82 (deviņi tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit deviņi lati un 82 santīmi lati) apmērā. 
9.3.9. Pretendenta ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta kopija vai kvalitātes vadības 

nodrošināšanas pasākumu apraksts. 
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9.3.10. Pretendenta ISO 14001:2004 vai ekvivalenta sertifikāta kopija vai vides vadības nodrošināšanas 

pasākumu apraksts. 

9.3.11. Pretendenta OHSAS 18001:2007 vai ekvivalenta sertifikāta kopija vai darba drošuma pārvaldības 

pasākumu apraksts. 

9.3.12. Pretendenta profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija ar atbildība limitu vismaz 

426 861,54 EUR (četri simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 54 centi) 

(300 000 LVL (trīs simti tūkstoši lati) vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājums, ka 

gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šī pretendenta piedāvājumu līguma slēgšanai, tā 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma izsniegs Pretendentam profesionālās civiltiesiskās 

apdrošināšanas polisi ar atbildība limitu vismaz 426 861,54 EUR (četri simti divdesmit seši 

tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 54 centi) (300 000 LVL (trīs simti tūkstoši lati). 

9.3.13. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu 

personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām, piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem 

nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D5 pielikums), 

b. 1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši 

Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei 

(D6 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā 

norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai 

nepieciešamos resursus vai  

2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību 

Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei 

nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja, un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

d. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības 

kopija, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

10. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Tehniskā 

piedāvājumā jāietver detalizēts pakalpojuma sniegšanas grafiks, lai nodrošinātu pakalpojuma 

izpildi termiņā.  

 

11. Finanšu piedāvājums  

11.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums 

(Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu 

piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).  

 

11.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma 

kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

 

11.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

 

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 
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Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai 

neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

 

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta
1
 posmiem vai 

Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta 

posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod 

priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, 

attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos 

apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas 

attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, 

ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

 

12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, 

personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu 

apvienība) un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās (ja Pretendents Pakalpojumu 

sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama 

reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru 

iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai 

konkurences tiesību pārkāpumā.  

 

12.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, 

apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem 

dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām.  

 

12.6. Pretendentu, kuri: 

a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši 

dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai 

neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 

piedāvājumi tiek noraidīti. 

 

12.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 

piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

 

12.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to 

neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

12.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

12.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Projektēšanas un 

autoruzraudzības kopējo cenu bez PVN. 

 
12.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. 

Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms 

šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

                                                 
1
 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta 

sasniegšanu. 
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paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
1
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt 

pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un 

pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents 

nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus 

objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

 

13. Iepirkuma līgums 

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma 

līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 

 

13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi 

netiks ņemti vērā. 

                                                 
1
 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem 

risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto 
Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti 
Pakalpojumi. 
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Iepirkuma „Ūdensapgādes tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde  

Inčukalna novada Inčukalna ciemā  

un  

kanalizācijas tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde  

Inčukalna novada Gaujas ciemā ” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VA 2013/ERAF-6 

 

 

A1 Pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1.Iepirkuma daļai 

 

„Ūdensapgādes tīklu, sagatavošanas stacijas, otrās pakāpes sūkņu stacijas un rezervuāra izbūves un urbuma 

rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Inčukalna novada Inčukalna ciemā, būvprojekta tehniskā 

ekspertīze un autoruzraudzība būvdarbu laikā” 

 

 
1. PROJEKTA TERITORIJA  

Inčukalna novads atrodas Vidzemes reģionā, bet ģeogrāfiski Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā un 

Gaujas senlejā, Gaujas kreisajā krastā. Novada kopplatība -107 km². Novads atrodas Rīgas rajona 

ziemeļaustrumu pusē, ~37 km attālumā no galvaspilsētas, ~18 km attālumā no Siguldas. Inčukalna novads 

aizņem 3,42% Rīgas rajona teritorijas. 

Novada ziemeļu robežu ar Sējas un Krimuldas pagastiem veido Gaujas upe, austrumos novads robežojas ar 

Siguldas novadu, dienvidaustrumos ar Allažu pagastu, dienvidos ar Ropažu novadu, dienvidrietumos ar 

Garkalnes novadu, rietumos ar Vangažu pilsētu un ziemeļrietumos ar Ādažu novadu. 

Inčukalna novadā esošie ūdensobjekti pieder pie Gaujas sateces baseina. 

Teritoriju ~17 km garumā šķērso valsts galvenais autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 

(Veclaicene), kas ir daļa no Eiropas starptautiskās automaģistrāles E77 no kuras atzarojas valsts galvenais 

autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) – TEN ceļu tīkla sastāvdaļa. Paralēli 

autoceļam A2 novada teritoriju DR - ZA virzienā šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūrā iekļautā dzelzceļa līnija Meitene - Jelgava - Rīga – Lugaži. 

Inčukalna novada reljefs līdzens (augstākais paugurs Krustkalns ir tikai 20 m augsts), augstākā vieta pie 

Salām sasniedz 55,9 m vjl1. Novada ziemeļu robežu veido Gauja, kas tek pa 0,8-1,0 km platu senleju, kuras 

dziļums pierobežas ar Krimuldas pagastu sasniedz pat 50 m, taču zemāk pa straumi Gaujas ieleja reljefā ir 

mazāk izteikta un tās dziļums nepārsniedz 20 m. Inčukalna novads ietilpst podzolaugšņu zonā, kas sākusi 

veidoties ledus laikmeta beigu posmā. Lielāko novada teritoriju klāj priežu mežiem apauguši smiltāji. 

Gaujas un upju ielejās ir sastopami aluviālie nogulumi. Augšņu cilmiezis pašvaldības teritorijā veidots 

galvenokārt no smilts smilšmāla un mālsmilts, sastopamie augšņu tipi: erodētā podzolaugsne (reljefa 

pacēlumos). Gruntsūdeņi aptuveni 1-2 m dziļumā.  

Inčukalna novadā atrodas viens valsts nozīmes arhitektūras un seši valsts nozīmes arheoloģijas kultūras 

pieminekļi– objekti, kas iekļauti spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Pēc uzņēmuma reģistra datiem, Inčukalna novadā ir vairāk kā 60 uzņēmumu. Novada uzņēmumi 

specializējušies kokapstrādē un  lauksaimniecībā, kā arī novada teritorijā darbojas alus ražotne, asfaltbetona 

rūpnīca, būvmateriālu ražotne. Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā 

nav. 
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Novada teritorijā atrodas Gaujas nacionālais parks (Natura 2000 teritorija), Dabas liegums Garkalnes meži 

(Natura 2000 teritorija), kā arī 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, 2 aizsargājamie 

dendroloģiskie stādījumi un 6 dižkoki.  

Projekta teritorija neskar aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 

(Natura 2000). 

Inčukalna novadā zem ūdeņiem atrodas 134,6 ha (1,27%) no kopējās teritorijas. Novada ūdensteces un 

ūdenstilpes pieder Gaujas sateces baseinam. 

Gar Inčukalna novada robežu tek upe Gauja (riska ūdensobjekta kods G201). Inčukalna novadam cauri plūst 

Gaujas kreisā krasta pietekas – Egļupe, Inčupe, Straujupīte un Stalšēnupīte. 

Novada teritorija - 107 km²,  

Inčukalna ciema teritorija – 3,3 km
2
 

Inčukalna ciemā dzīvo  1862 iedzīvotāji  un ~200 bērni brauc uz Inčukalna esošajām mācību iestādēm. 

Ūdensapgādes pakalpojumi ciemā tiek nodrošināti 56% iedzīvotāju jeb 1040 patērētājiem. Pārējie 

uzņēmumi iegūst ūdeni no saviem privātajiem urbumiem, bet centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie 

iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices.  

 

1.1. Esošā ūdensapgāde 

Inčukalna ciemā ir viena ūdensapgādes sistēma, kurā ir trīs urbumi. Ūdens sistēmā tiek padots no diviem 

urbumiem, trešais ekspluatācijā netiek izmantots. Abu artēzisko urbuma darbībā būtisku problēmu nav un to 

tehniskais stāvoklis uz doto brīdi ir apmierinošs. 2008.gadā ir veikta artēzisko aku sūkņu nomaiņa un 

urbumu skalošana. Esošie urbumi pašlaik nodrošina nepieciešamo ūdens daudzumu esošajiem centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas patērētājiem, jaunu pieslēgumu izveidošanas gadījumā ir jāizveido jauns papildus 

urbums, kā arī rezerves urbums, gadījumiem, ja kāds no urbumiem kaut kādu iemeslu dēļ nevar tikt 

ekspluatēts. 

No urbuma paceltajā ūdenī, pamatojoties uz artēzisko urbumu pasēs sniegto informāciju, dzeramā ūdens 

kvalitāte tiek pārsniegta rādītājā dzelzs (no urbuma nr.2). No urbuma nr.1 paceltā ūdens kvalitāte ir 

atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajām normām. No abiem urbumiem ūdens tiek padots vienā sistēmā. 

Sistēmā nav uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. 

Ūdensvadi izbūvēti no 1965.g. – 1970.gadam. Ūdensapgādes tīkli ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, 

ūdensvada plīsumi notiek 2-3 reizes gadā. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir 

novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. 

Zudumu apjoms 7-13% gadā.  

Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni. Ūdenstorņa tehniskais stāvolis ir vērtējams kā 

neapmierinošs. Ūdenstorņa tvertne ir izrūsējusi caura. „Pīķa ” stundās patērētāji sūdzas par spiediena 

problēmām. Ūdenstorņa tilpums nenodrošina nepieciešamās dzeramā ūdens rezerves, ja centralizēti 

ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 95% ciema iedzīvotāju. 

 

1.2. Esošā notekūdeņu sistēma 

Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 40% jeb 740 iedzīvotājiem. Pēc 

1.kārtas realizācijas centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 910 jeb 49% ciema 

iedzīvotāju. 

Kanalizācijas tīkli izbūvēti 1960.gadu otrajā pusē un 1970.gados. Kanalizācijas tīklu stāvoklis ir 

neapmierinošs, tīklu mezgli ir novecojuši pa tiem ieplūst infiltrāts, atsevišķos posmos pašteces tīkli ir 

kritiskā stāvoklī un rada potenciālus draudus, ka avārijas rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst 

apkārtējā vidē.  

Spiedvads, kas iet zem dzelzceļa ir apmierinošā stāvoklī, bet otra spiedvada stāvoklis ir kritisks, tas 

vairākas reizes ir plīsis un ir nepieciešama tā rekonstrukcija.  
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Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, spriežot pēc 

kanalizācijas tīklu materiāla, stāvokļa un izbūves gada, aptuveni tā varētu būt ap 30%.  

Inčukalna ciematā ir 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Divas sūkņu stacijas Meža ielā un viena Centrā.  

Meža ielas KSS atrodas praktiski blakus, tās savāc notekūdeņus no dažām daudzdzīvokļu mājām un 

padod tos uz galveno kolektoru, pa kuru visi savāktie ciemata notekūdeņi paštecē nokļūst uz attīrīšanas 

ietaisēm. Katrā sūkņu stacijā ir uzstādīti pa vienam sūknim. Sūkņu stacijās nav rezerves sūkņu, ko 

varētu darbināt darba sūkņa avārijas gadījumā. Būtu nepieciešams veikt abu sūkņu staciju 

rekonstrukciju. Ir lietderīgi divu sūkņu staciju vietā uzstādīt vienu KSS ar lielāku jaudu, bet otru 

likvidēt.  

Centrā esošā KSS ir veca un, tajās nav uzstādīti rezerves sūkņi, līdz ar to pie darba sūkņu avārijas tiks 

pārtraukta notekūdeņu pārsūknēšana. Ir nepieciešams veikt tās rekonstrukciju.  

Inčukalna ciematā darbojas BIO 100 ar aerācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Pamatojoties uz 

testēšanas pārskatiem, NAI attīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Tomēr tās ir nolietojušās, kā arī, plānojot nodrošināt 95% ciema iedzīvotājiem centralizētus 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, to jauda ir par mazu.  

Esošais stāvoklis Inčukalna ciemā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no 

piesārņošanas, jo esošā kanalizācijas sistēma ir novecojusi. Pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī 

esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju 

izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus 

apkārtējai videi.  

 

Inčukalna novada Inčukalna ciemā pašlaik tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 

Inčukalna novada Inčukalna ciemā” I kārta, kura ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:  

 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2200m (t.sk. spiedvads) 

 KSS rekonstrukcija, 2 gab. (Q=5-7 m3/h un Q=2 m3/h) 

 Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 2400m 

 

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus no 2010.gada 29.novembra Inčukalna novadā nodrošina 

pašvaldības SIA „Vangažu avots”. Pašvaldības SIA „Vangažu avots” 100% kapitāldaļu pieder pašvaldībai – 

Inčukalna novada domei. Galvenie SIA „Vangažu avots” darbības veidi ir ūdens apgāde un kanalizācijas 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 2010.gada 29.novambrī ir noslēgts līgums starp Inčukalna 

novada domi un SIA „Vangažu avots”. Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr. U10051 - ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz 

padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem, 

notekūdeņu savākšana un  novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un 

novadīšana virszemes ūdensobjektos. 

2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošā tehniskā dokumentācija  

 Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-20-B-0439 - raksturo notekūdeņu novadīšanu, 

nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī 

ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu.  

 Urbumu pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti.  

 Inčukalna novada teritorijas plānojums 2009.-2019.gadam, kas apstiprināts ar Inčukalna novada 

domes 2007.gada 20.jūnija lēmumu nr.7 &7. 

 Iekārtu tehniskās pases 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases 

Saskaņā ar 2011. gada 28.oktobra Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.3.1.-12/J-97 projekta 

teritorijā nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu. 
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3. PROJEKTA  MĒRĶI 

 

Problēmu risināšanai Inčukalna ūdenssaimniecībā, īstermiņā ir plānotas šādas aktivitātes, kam ir 

saņemts ERAF līdzfinansējums: 

- Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve ar jaudu 14 m3/h, kas nodrošinās, ka tīklā tiek 

padots normatīvajiem aktiem atbilstošas kvalitātes ūdens;  

- Ūdensvada tīklu rekonstrukcija 2200m, kas novērsīs, ka patērētājiem piegādātajā ūdenī 

rodas sekundārais piesārņojums, kā arī tā novērsīs ūdens noplūdes un zudumus no 13% 

uz 10%; 

- Esošās artēziskās akas nr.1 rekonstrukcija nodrošinās, ka dzeramais ūdens patērētājiem 

tiek padots no sakārtotas ūdens ņemšanas vietas; 

- 2PSS (14 m3/h) un rezervuāra izbūve 150m3 izbūve nodrošinās Inčukalna ciema 

iedzīvotājus ar atbilstošu dzeramā ūdens spiedienu un dzeramā ūdens rezervēm; 

- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 280 m nodrošinās centralizētu ūdensapgādes 

pakalpojumi pieejamību papildus 55 ciema iedzīvotājiem, kā arī tiks nodrošināta 

sacilpojuma izveidei, kas nodrošinās ūdens apgādes nepārtrauktību un drošību 

patērētājiem avārijas gadījumā.  

Šo aktivitāšu būvdarbiem plānots finansējums 469 265,97 EUR (329 802,00 LVL) (bez PVN) 

apmērā. 

 

3.1. Vides kvalitātes uzlabojumi 

 

Inčukalna ciemā rekonstruējot urbumu, uzstādot dzeramā ūdens sagatavošanas staciju un rekonstruējot 

ūdensapgādes tīklus patērētajiem tiks nodrošināti normatīvajiem aktiem atbilstoša dzeramā ūdens piegāde 

(pašlaik: Fe=0,38-1,2 mg/l, duļķainība= 6,5 NTU, pēc projekta: Fe<0,2 mg/l, duļķainība<3NTU).  

Tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā no 13% uz 

10%. Izbūvējot jaunus ūdensapgādes tīklus centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti papildus 

55 ciema iedzīvotājiem, kā arī tiks nodrošināta sacilpojuma izveidei, kas nodrošinās ūdens apgādes 

nepārtrauktību un drošību patērētājiem avārijas gadījumā.  

Izbūvējot otrā pacēluma sūkņu staciju un rezervuāru, ūdensapgādes sistēmā tiks nodrošināts atbilstošs 

spiediens un ūdens rezerves.  

 

3.2. Ekonomiskie mērķi 

 

Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot 

pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. 

Jauni pieslēgumi ūdensapgādes sistēmai dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus. 

 

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 pieaugs 

līdz 1,7 kW/m3, jo, neskatoties uz to, ka tiks veikta urbuma un ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija, sistēmā 

tiks uzstādīta ūdens sagatavošanas stacija un otrā pacēluma sūkņu stacija. Aptuvenais elektroenerģijas 

patēriņš gadā tiek plānots par aptuveni 2,7 reizēm lielāks nekā pašlaik.  

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā no 

13% uz 10%.  

 

4. PROJEKTĒJAMIE APJOMI 

 Komponentes Aktivitātes 
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1 U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana Urbuma nr.1 rekonstrukcija 

(urbuma dziļums – 70 metri, debits 2 l/s) 
1
 

2 U2. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana Ūdens sagatavošanas stacija, 14 m3/h 

3 U3. Ūdens efektīva izmantošana Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2200 m 

PE DN 50-100 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, 

mālsmilts grunts, gruntsūdens līmenis 0,5-2 m)  

Segums: 

asfalts – 1980m 

grants – 220m 

4 U4. Spiediena un ūdens rezervju nodrošināšana 

ūdensapgādes sistēmā 

2PSS (14 m3/h) un rezervuāra izbūve 150m3 
2
 

5 U5. Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana un 

sacilpojuma izveide ūdens apgādes 

nepārtrauktības un drošības nodrošināšanai 

Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 
3
, 280m 

PE DN 100 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, 

mālsmilts grunts, gruntsūdens līmenis 0,5-2 m)  

 

Nosacījumi pieslēgumu izveidei: 

 Veicot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, pēc to izbūves pakalpojuma pieejamība tiks 

nodrošināta tādā līmenī kāda tā bija pirms projekta uzsākšanas (t.sk. nodrošinot 

nepieciešamos trašu pārslēgumus) un nodrošinot, ka visa projekta ietvaros radītā 

infrastruktūra pieder finansējuma saņēmējam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.  

 Ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. 

Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par 

pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus.  

 
Zemes īpašumtiesības:  

 Privātīpašniekiem pa kuru teritoriju iet tīkli, Zemesgrāmatās ir uzlikti apgrūtinājumi. 

Pirms tīklu rekonstrukcijas (tehniskā projekta izstrādes laikā) tiks veikti saskaņojumi ar 

šiem īpašniekiem par darbu veikšanu.  

Ja tiek mainīts cauruļvadu trasējums vai tiek projektēti jauni pievadi, trasējums un pievadu vietas jāsaskaņo 

ar zemes īpašniekiem un jāprojektē atbildoši saskaņojumiem! 

 

5. PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI 

 

5.1. Tīklu plāns 

Projektējamo tīklu un urbumu izvietojums sniegts pievienotajā tīklu novietojuma plānā (Pielikums Nr.1). 

5.2. Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti 

Izstrādājot tehnisko projektu, projektētājam jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo 

dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas  tiks skarti būvniecības ietvaros, kā arī par teritorijas 

izmantošanas prasību un ierobežojumu ievērošanu. 

                                                 
1
 Artēziskās akas nr. 1 rekonstrukcija tiek plānota PIP ietvaros, jo aka nr. 1 ir vecāka (artēziskā aka nr. 2 ir 

izbūvēta 1999.gadā, bet artēziskā aka nr. 1 – 1968.gadā). 2008.gadā ir veikta tikai urbuma skalošana un 

sūkņa nomaiņa, bet nav veikta akas galvas rekonstrukcija – akas galvas apsaiste ir sarūsējusi un esošie akas 

galvas elementi vairs nenodrošina pietiekošu hermētiskumu (pie tam sūkņa darbības laiks vidēji ir 5-7 gadi). 
2
 Inčukalna ciems ir samērā blīvi apdzīvots un pie urbuma nr.1 nav pietiekoši daudz brīvas teritorijas, lai tur 

izvietotu rezervuāru un 2PSS, tāpēc rezervuāra izbūve ir plānota pie urbuma nr.2. 
3
 Primāri šo jauno tīklu izbūve ir nepieciešama sacilpojuma izveidei, kas nodrošinās ūdens apgādes 

nepārtrauktību un drošību patērētājiem avārijas gadījumā. Papildus tam tiks nodrošinātas pieslēguma 

iespējas 55 jauniem patērētājiem. 
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Gadījumā, ja nepieciešams, Uzņēmējs informē Pasūtītāju un Inčukalna novada domi par nepieciešamību 

veikt tehniskā projekta saskaņošanu ar privātajiem īpašniekiem, kuru īpašumu skar tehniskā projekta 

risinājums. Pasūtītājs vai Inčukalna novada dome veic nepieciešamo skaņošanu ar zemju īpašniekiem. 

Saskaņojumu neiespējamības gadījumā Uzņēmējam jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi. Gadījumā, 

ja zemju īpašnieki izvirza kādas prasības, tad Pasūtītājs vada sarunu procesu ar zemju īpašniekiem, bet 

Uzņēmējs piedalās sarunās sniedzot Pasūtītājam konsultācijas par iespējamiem risinājumiem, līdz jautājums 

tiek atrisināts kādā visām iesaistītajām pusēm pieņemamā veidā (piem: panākta vienošanās, saņemts 

skaņojums, izvēlēts alternatīvs risinājums utt).  

5.3. Plānošanas un arhitektūras uzdevums 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir saņemts (Pielikums Nr.2). 

5.4. Tehniskie un īpašie noteikumi 

Uzņēmējam jāsaņem visi nepieciešamie LR normatīvajos aktos noteiktie tehniskie noteikumi un īpašie 

nosacījumi no iesaistītajām pusēm un institūcijām. 

Uzņēmējam jāpilda visi nosacījumi vai ierobežojumi, kas saistīti ar jebkura veida projekta vai būvniecības 

apstiprinājumiem, atļaujām un tehniskajām prasībām, kuras ir spēkā Līguma parakstīšanas brīdī.  

Ja projekta periodā kādi no esošajiem tehniskajiem noteikumiem kļūst spēkā neesoši vai nederīgi (jebkāda 

iemesla dēļ), Uzņēmējam, sadarbojoties ar Pasūtītāju, ir jāpieprasa to atjaunošana. Visām jaunajos vai 

papildus tehniskajos noteikumos definētajām prasībām obligāti jābūt Uzņēmējam saistošām.  

5.5. Topogrāfiskā izpēte 

Uzņēmējam ir jāveic projektējamo tīklu un Kanalizāciju sūkņu staciju teritoriju, tai skaitā izbūvējamo 

pievadu pie privātīpašumiem topogrāfisko izpēti. 

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības pārbaudi un 

jebkādu papildus topogrāfiskās izpētes darbu veikšanu, vai esošās topogrāfijas pārmērīšanu (precizēšanu), 

kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei. Topogrāfiskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas 

būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām. Veiktas topogrāfiskās izpētes 

ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

5.6. Ģeotehniskā izpēte 

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo ģeotehniskās izpētes mērījumu veikšanu. 

Ģeotehniskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā” prasībām. 

5.7. Inženiertehniskā apsekošana 

Uzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehniskās apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama tehniskā 

projekta izstrādei. Darbu apjomos jāparedz arī jebkādu papildus uzmērījumu plānu sagatavošana, kas varētu 

būt nepieciešami tehniskā projekta izstrādei. 

5.8. Vispārīgās prasības Būvprojekta izstrādei 

Būvprojekts izstrādājams kopā par visu apjomu. 

Būvprojekts izstrādājams digitālā formā, LKS–92TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā un 

iesniedzami Pasūtītājam – 3 izdrukātus oriģinālus, kā arī 3 kopijas digitālā veidā (CD). Uzņēmējam ir 

jāņem vērā, ka 1 oriģinālu un 1 digitālu kopiju uz CD ir jāiesniedz būvvaldē. 

Būvprojekts jānoformē atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202–01 Būvprojektu saturs un noformēšana 

prasībām. 

Uzņēmējs nes pilnu atbildību, par topogrāfiskiem un ģeotehniskajiem materiāliem, par izstrādāto 

būvprojektu, pielietojamiem tehniskiem risinājumiem un paredzētām būvniecības tehnoloģijām, tai skaitā, 

par materiālu un darbu apjomu specifikācijas pareizību. 
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Būvprojekts jānodod Pasūtītājam ar Būvprojekta ekspertīzes atzinumu un visiem nepieciešamajiem 

saskaņojumiem, tai skaitā būvvaldes akceptu. 

Uzņēmējam ir pienākums būvprojektu saskaņot un saņemt tā akceptu, iekļaujoties laika grafikā norādītajā 

termiņā. Gadījumā, ja PAU (plānošanas un arhitektūras uzdevums) vai tehnisko noteikumu derīguma laiks 

ir iztecējis, tad šo dokumentu termiņa pagarināšana vai jaunu PAU un tehnisko noteikumu saņemšana ir 

Uzņēmēja pienākums. Visas ar to saistītās papildus izmaksas sedz Uzņēmējs.  

Uzņēmējam izstrādājot ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas tehnisko projektu, jāizstrādā 

optimālākie esošo lietotāju pārslēgumu risinājumi, ja nepieciešams, jāprojektē jauni. 

Tajās ielās, kur tiks plānota tīklu izbūve, uzņēmējam jādod ielu seguma atjaunošanas tehniskie risinājumi 

(tranšejas platumā), ņemot vērā, ka ielu seguma atjaunošana jāveic ne sliktākā vai labākā stāvoklī, kā tas 

bija pirms rekonstrukcijas. 

 

5.9. Būvprojekta ekspertīze 

Uzņēmējam jānodrošina izstrādātā tehniskā projekta neatkarīga Būvprojekta ekspertīzes veikšana un 

eksperta atzinuma saņemšana, saskaņā ar 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” prasībām. 

 

5.10. Autoruzraudzība būvdarbu laikā 

Uzņēmējam jānodrošina autoruzraudzība atbilstoši “Autoruzraudzības noteikumiem”  

Uzņēmējam ir savlaicīgi jānodrošina autoruzraudzības žurnāla noformēšana. 

Autoruzraudzības gaitā pieņemtiem tehniskiem risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Būvuzņēmēju, 

Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

Ja kāda iemesla dēļ, būvdarbi netiek veikti, autoruzraudzība nav jāveic un samaksa par autoruzraudzību 

netiek maksāta. 

 

Tehniskās specifikācijas pielikumi: 

(pievienoti atsevišķā dokumentā) 

 

1. Pielikums Inčukalna ciema ūdensapgādes sistēmas plāns 

2. Pielikums Projektēšanas un arhitektūras uzdevums 
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Iepirkuma „Ūdensapgādes tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde  

Inčukalna novada Inčukalna ciemā  

un  

kanalizācijas tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde  

Inčukalna novada Gaujas ciemā” 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VA 2013/ERAF-6 

 

 

A2 Pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

2.Iepirkuma daļai 
 

„Kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju būvdarbu tehniskā projekta izstrāde 

Inčukalna novada Gaujas ciemā, būvprojekta tehniskā ekspertīze un autoruzraudzība 

būvdarbu laikā” 

 

1. PROJEKTA TERITORIJA  

Inčukalna novads atrodas Vidzemes reģionā, bet ģeogrāfiski Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā un 

Gaujas senlejā, Gaujas kreisajā krastā. Novada kopplatība -107 km². Novads atrodas Rīgas rajona 

ziemeļaustrumu pusē, ~37 km attālumā no galvaspilsētas, ~18 km attālumā no Siguldas. Inčukalna novads 

aizņem 3,42% Rīgas rajona teritorijas. 

Novada ziemeļu robežu ar Sējas un Krimuldas pagastiem veido Gaujas upe, austrumos novads robežojas ar 

Siguldas novadu, dienvidaustrumos ar Allažu pagastu, dienvidos ar Ropažu novadu, dienvidrietumos ar 

Garkalnes novadu, rietumos ar Vangažu pilsētu un ziemeļrietumos ar Ādažu novadu. 

Inčukalna novadā esošie ūdensobjekti pieder pie Gaujas sateces baseina. 

Teritoriju ~17 km garumā šķērso valsts galvenais autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 

(Veclaicene), kas ir daļa no Eiropas starptautiskās automaģistrāles E77 no kuras atzarojas valsts galvenais 

autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) – TEN ceļu tīkla sastāvdaļa. Paralēli 

autoceļam A2 novada teritoriju DR - ZA virzienā šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūrā iekļautā dzelzceļa līnija Meitene - Jelgava - Rīga – Lugaži. 

Inčukalna novada reljefs līdzens (augstākais paugurs Krustkalns ir tikai 20 m augsts), augstākā vieta pie 

Salām sasniedz 55,9 m vjl1. Novada ziemeļu robežu veido Gauja, kas tek pa 0,8-1,0 km platu senleju, kuras 

dziļums pierobežas ar Krimuldas pagastu sasniedz pat 50 m, taču zemāk pa straumi Gaujas ieleja reljefā ir 

mazāk izteikta un tās dziļums nepārsniedz 20 m. Inčukalna novads ietilpst podzolaugšņu zonā, kas sākusi 

veidoties ledus laikmeta beigu posmā. Lielāko novada teritoriju klāj priežu mežiem apauguši smiltāji. 

Gaujas un upju ielejās ir sastopami aluviālie nogulumi. Augšņu cilmiezis pašvaldības teritorijā veidots 

galvenokārt no smilts smilšmāla un mālsmilts, sastopamie augšņu tipi: erodētā podzolaugsne (reljefa 

pacēlumos). Gruntsūdeņi aptuveni 1-2 m dziļumā.  

Inčukalna novadā atrodas viens valsts nozīmes arhitektūras un seši valsts nozīmes arheoloģijas kultūras 

pieminekļi– objekti, kas iekļauti spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Pēc uzņēmuma reģistra datiem, Inčukalna novadā ir vairāk kā 60 uzņēmumu. Novada uzņēmumi 

specializējušies kokapstrādē un  lauksaimniecībā, kā arī novada teritorijā darbojas alus ražotne, asfaltbetona 

rūpnīca, būvmateriālu ražotne. Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā 

nav. 

Novada teritorijā atrodas Gaujas nacionālais parks (Natura 2000 teritorija), Dabas liegums Garkalnes meži 

(Natura 2000 teritorija), kā arī 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, 2 aizsargājamie 

dendroloģiskie stādījumi un 6 dižkoki.  
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Projekta teritorija neskar aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 

(Natura 2000). 

Inčukalna novadā zem ūdeņiem atrodas 134,6 ha (1,27%) no kopējās teritorijas. Novada ūdensteces un 

ūdenstilpes pieder Gaujas sateces baseinam. 

Gar Inčukalna novada robežu tek upe Gauja (riska ūdensobjekta kods G201). Inčukalna novadam cauri plūst 

Gaujas kreisā krasta pietekas – Egļupe, Inčupe, Straujupīte un Stalšēnupīte. 

Novada pašvaldība - 107 km²,  

Gaujas ciems – 1,0 km
2
  

Gaujas ciemā dzīvo  902 iedzīvotāji . 

Gaujas ciema piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE) – 1010 CE   

(902 ujas ciema iedzīvotāji + piesārņojuma slodze no SIA „Gauja AB” zvēru fermas = 108 CE). 

1.1. Esošā ūdensapgāde 

Gaujas ciemā ir 902 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Gaujas ciemā tiek nodrošināti 95% iedzīvotāju 

jeb 857 patērētājiem un 100% iestāžu un 50% uzņēmumu. Pārējie uzņēmumi iegūst ūdeni no saviem 

privātajiem urbumiem, bet centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai 

izmanto grodu akas un spices.  

Gaujas ciemā ir viena ūdensapgādes sistēma. Ūdens sistēmā tiek padots no diviem urbumiem. Urbums nr.1 

ir izbūvēts 1962.gadā un ir jau novecojis. Ir nepieciešama jauna urbuma izveidošana un vecā tamponēšana. 

Urbums nr.2 ir izbūvēts 1989.gadā, tā stāvoklis kopumā ir apmierinošs, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku 

kvalitatīvu darbību, ir nepieciešams veikt tā rekonstrukciju.  

 Sistēmā ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. 2011.gadā ir veikta ūdens sagatavošanas iekārtu filtru 

nomaiņa. Veiktās analīzes  pēc ŪAS ir atbilstošas normatīviem, kas apliecina, ka iekārtas darbojas labi.  

Esošie ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (6-8 reizes gadā). 

Rezultātā rodas ūdens zudumi. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši 

un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. 

Pie patērētāja veiktajās analīzēs dzeramā ūdens kvalitāte tiek pārsniegta rādītājā duļķainība, kas liecina par 

to, ka ūdensapgādes tīklos rodas sekundārais piesārņojums. Ir nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju.  

Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni. Ūdenstorņa tehniskais stāvolis ir vērtējams kā vidēji 

apmierinošs. Ūdenstornis spiedienu nodrošina, bet ekspluatācijas laikā ir jau nolietojies. Ir nepieciešams 

veikt ūdenstorņa rekonstrukciju.  

Ciemā esošie ugunsdzēsības rezervuāri pašreiz nedarbojas, jo tiem ir slikta hidroizolācija un ūdens neturas 

tilpnēs iekšā, bet nokļūst apkārtējā vidē. Lai nodrošinātu ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām saskaņā 

ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" ir nepieciešams veikt esošo rezervuāru hermetizācijas 

darbus. 

Artēziskās akas  
Akas Nr./ 

atrašanās 

vieta 

(adrese) 

Izbūves 

gads 

Akas 

dziļum

s (m) 

Atļautais 

ūdens 

ieguves 

daudzums 

(m3/gadā) 

Iegūtais 

ūdens 

daudzums 

(m3/gadā) 

Maksi

mālais 

pieļauja

mais 

debits 

(l/s) 

Funkcionāl

ā nozīme 

(darba aka, 

rezerves 

aka) 

Informācija par ūdens 

plūsmas mērītāju un 

aizsargjoslas 

Aka nr.1 1962 140 22 700 

m
3
/gadā  

 62,2 

m
3
/dnn 

20 304 8,5 darba aka ir ūdens plūsmas mērītājs,  

tiek ievērotas nepieciešamās 

stingrā režīma un ķīmiskās 

aizsargjoslas 

Aka nr.2 1989 130 22 700 

m
3
/gadā  

20 120 4,0 darba aka ir ūdens plūsmas mērītājs,  

netiek ievērotas 
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 62,2 

m
3
/dnn 

nepieciešamās stingrā režīma 

un ķīmiskās aizsargjoslas 

Dziļurbuma aka Nr.1 izbūvēta un nodota ekspluatācijā 1962.gadā. Urbuma absolūtais augstums ir 38 m 

virs jūras līmeņa. Akas urbuma dziļums – 140,0 metri. Ūdens nesošais horizonts atrodas smilšakmens slānī 

robežās 13,4 līdz 140,0 metru dziļumā. Statiskais līmenis – -16,40 metri. Rekomendējamais debits 

ekspluatācijai 5 l/s. Tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.  Urbuma galva un caurules ir korodējušas. 

Nekādi vērienīgi pasākumi akas darbības uzlabošanai pēdējo gadu laikā nav veikti. Ņemot vērā akas 

ekspluatācijas laiku (vairāk kā 45gadi) un tehnisko stāvokli, ir nepieciešams veikt jaunas akas izbūvi un 

vecās tamponēšanu 

Dziļurbuma aka Nr.2 izbūvēta un nodota ekspluatācija 1989.gadā Urbuma absolūtais augstums ir 37 m 

virs jūras līmeņa. Akas urbuma dziļums – 130,0 metri. Ūdens nesošais horizonts atrodas pelēki brūna, vidēji 

cementētā smilšakmens slānī ar māla starpkārtām robežās 100,0 līdz 130,0 metru dziļumā. Statiskais līmenis 

– -20,3 metri. Rekomendējamais debits ekspluatācijai 3 l/s. Urbuma darbībā būtisku problēmu nav un tā 

tehniskais stāvoklis uz doto brīdi ir apmierinošs. 2005.gadā ir veikta artēziskās akas sūkņa nomaiņa. Citi 

urbuma darbību uzlabošanas pasākumi nav veikti. Lai nodrošinātu turpmāku artēziskā urbuma kvalitatīvu 

darbību, ir nepieciešams veikt urbuma skalošanu, sūkņa nomaiņu un urbuma galvas nomaiņu 

Abiem urbumiem ir veikts aizsargjoslu aprēķins un aizsargjoslu teritorija ir ierīkota atbilstoši 20.01.2004. 

MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.  Ūdens 

izlietojuma uzskaitei urbumiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Patērētā ūdens daudzuma mērījumi tiek nolasīti 

vienu reizi mēnesī un reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā. 

Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti laika periodā no 1960. līdz 1965.gadam (polietilēna tīkli  2000 - 2004g.) 

Ūdensapgādes tīklu kopgarums ir 4470m. Spiediens sistēmā - 3 atmosfēras. Tīkli sistēmā ir izzaru veida. 

Sacilpojumu nav.  Avārijas notiek aptuveni 6-8 reizes gadā. Gaujas ciemā ir 3 hidranti. Divi no tiem ir 

apmierinošā stāvoklī un darbības kārtībā, viens - nedarbojas. Sistēmā esošie aizbīdņi ir neapmierinošā 

stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas, ūdensapgādes sistēmu 

iespējams  

noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās un dažu daudzdzīvokļu māju pagalmos. 

Tīklu 

materiāls 

Tīklu 

garums,m 

t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm 

125 32 40 50 60 100 120 160 

Polietilēna 694 331    363    

Čuguns 3776      3776   

Metāls          

KOPĀ 4470 331    362 3776   

Ūdens zudumi gadā (%) Zudumu apjoms ir vidēji  20%, no tiem 7-10% tehniskie ūdeņi 

 

Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju 

iedzīvotāji.  

 

2010. gada dati Pieslēgumu 

skaits 

Pieslēgumu 

īpatsvars (%) 

Patērētie apjomi Kopā, m
3/

dnn 

Iedzīvotāji  857 95% 90 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)   

77,1 m
3
/dnn (kopā) 

88,6 

 

Institūcijas  

 

3 100%  

11,3  m
3
/dnn 

Uzņēmumi  2 50%  

0,18 m3/dnn 

 

Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti PII filiāle „Lapsiņa” (35 

bērni), dienas centrs „Gauja” un sociālā aprūpes māja „Gauja” (~60 klienti).  
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Ražošanas uzņēmumu patērētāji:  Gaujas ciemā ir viens ražošanas uzņēmums - zvēru ferma SIA „Gauja 

AB”, kas iegūst ūdeni no sava urbuma, kas atrodas uzņēmuma teritorijā. Ūdeni no sava urbuma iegūst arī 

AS Virši (degvielas uzpildes stacija).  

Pie Gaujas ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti divi uzņēmumi - SIA Feldmanis 

(mazumtirdzniecības veikals) un SIA Namu apsaimniekotājs. 

Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti pie artēziskajiem urbumiem un pie 80% patērētāju, 

kā rezultātā ir precīza dzeramā ūdens patēriņa uzskaite pa patērētāju grupām. Aprēķinos pielietotie ūdens 

apjomi ir noteikti pamatojoties uz uzņēmuma sniegto informāciju par vidējiem dzeramā ūdens patēriņa 

rādītājiem: 

o iedzīvotājiem - 90 l/cilv/dnn 

o PII filiāle „Lapsiņa” – 55 m3/mēnesī jeb 1,8 m3/dnn 

o dienas centrs „Gauja” – 5 m3/mēnesī jeb 0,16 m3/dnn 

o sociālā aprūpes māja „Gauja” – 280 m3/mēnesī jeb 9,3 m3/dnn 

o uzņēmumos – 0,09 m3/uzņ/dnn 

Avārijas trasēs notiek aptuveni 6-8 reizes gadā. Zudumu apjoms ir vidēji  20%, no tiem lielākā daļa avāriju 

rezultātā. Zudumi ūdens sagatavošanas iekārtu skalojamo ūdeņu dēļ ~7-10%. 

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu 

akas un izsmeļamās bedres apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc 

uzņēmuma sniegtās informācijas, ir apmierinošs.  

Inčukalna novada Gaujas ciemā pašlaik tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna 

novada Gaujas ciemā” I kārta, kura ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:  

 Urbuma nr.2 rekonstrukcija; 

 Jauna urbuma izbūve, 140m; 

 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3720m. 

 

1.2. Esošā notekūdeņu sistēma 

Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 94% jeb 845 iedzīvotājiem, kā arī 100% 

iestāžu un 100% uzņēmumu.  

Kanalizācijas tīkli pārklāj visu ciema teritoriju un pieslēguma iespējas tiek nodrošinātas 95% patērētāju, 

t.i., visiem, kam tiek nodrošināti arī centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi (atsevišķi patērētāji nav 

izrādījuši vēlēšanos pieslēgties un izmantot centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus) 

Kanalizācijas sistēma sastāv no NAI, trīs KSS un kanalizācijas tīkliem. Gaujas ciemā esošās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā (Natura 2000).  

Par kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli un notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta 

netiek, taču, spriežot pēc kanalizācijas tīklu materiāla, stāvokļa un izbūves gada, aptuveni tā varētu būt 

18%. Notekūdeņi uz NAI no Gaujas ciemata galvenās KSS tiek transportēti pa spiedvadu. Spiedvads 

šķērso gravu un nav ierakts, tāpēc to ir nepieciešams ievietot apvalkcaurulē, lai ziemā tas neaizsaltu. 

Pašreiz spiedvads ir ievietots apvalkcaurulē, kas ir norūsējusi un nav siltumizolēta, līdz ar to ziemā 

spiedvads mēdz aizsalt.  

Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas ir vecas, tajās nav uzstādīti rezerves sūkņi, līdz ar to pie darba sūkņu 

avārijas tiks pārtraukta notekūdeņu pārsūknēšana. Ir nepieciešams veikt to rekonstrukciju.  

Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir nolietojušās. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI 

praktiski attīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (vienā testēšanas 

pārskatā tiek pārsniegts rādītājs SV). Ir nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. 

Notekūdeņu izlaide ir Gaujas upē (riska ūdensobjekta kods G201, jaukta tipa zivju ūdeņi). 
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Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās 

krājtvertnes. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma notekūdeņi no krājtvertnēm tiek izvesti uz Inčukalna NAI.  

Esošais stāvoklis Gaujas ciemā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no 

piesārņošanas, jo esošā kanalizācijas sistēma ir novecojusi. Pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī 

esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju 

izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus 

apkārtējai videi un netālu esošai Gaujas upei (riska ūdensobjekta kods G201, jaukta tipa zivju ūdeņi). 

 

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus no 2010.gada 29.novembra Inčukalna novadā nodrošina 

pašvaldības SIA „Vangažu avots”. Pašvaldības SIA „Vangažu avots” 100% kapitāldaļu pieder pašvaldībai – 

Inčukalna novada domei. Galvenie SIA „Vangažu avots” darbības veidi ir ūdens apgāde un kanalizācijas 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana. 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 2010.gada 29.novambrī ir noslēgts līgums starp Inčukalna 

novada domi un SIA „Vangažu avots”. Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr. U10051 - ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz 

padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem, 

notekūdeņu savākšana un  novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un 

novadīšana virszemes ūdensobjektos. 

2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošā tehniskā dokumentācija  

 Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai - raksturo notekūdeņu novadīšanu, nosaka notekūdeņu 

daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, 

norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu.  

 Urbumu pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti.  

 Inčukalna novada teritorijas plānojums 2009.-2019.gadam, kas apstiprināts ar Inčukalna novada 

domes 2007.gada 20.jūnija lēmumu nr.7 &7. 

 Iekārtu tehniskās pases 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases. 

 Saskaņā ar 2011. gada 28.oktobra Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.3.1.-12/J-97 projektam 

nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu. 

3. PROJEKTA MĒRĶI 

Problēmu risināšanai Inčukalna novada Gaujas ciemā ūdenssaimniecībā, īstermiņā ir plānotas šādas 

aktivitātes, kam ir saņemts ERAF līdzfinansējums: 

Problēmu risināšanai Inčukalna Gaujas ciemā ūdenssaimniecībā, īstermiņā ir plānotas šādas 

aktivitātes, kam ir saņemts ERAF līdzfinansējums: 

- Rekonstruēti kanalizācijas tīkli (t.sk. spiedvads) 2925m  

samazinās notekūdeņu noplūdes risku un infiltrāciju tīklos no 18% uz 15%.. 

 

- Rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas 3gab. 

nodrošinās atbilstošu no iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem savākto notekūdeņu novadīšanu uz 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

 

Šo aktivitāšu būvdarbiem plānots finansējums 469 265,97 EUR (329 802,00 LVL) (bez PVN) 

apmērā. 
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3.1. Vides kvalitātes uzlabojumi 

Gaujas ciemā, rekonstruējot kanalizācijas sūkņu stacijas, spiedvadu un esošos kanalizācijas tīklus tiks 

samazināts infiltrācijas apjoms no 18% uz 15% gadā, kā arī novērstas iespējamās notekūdeņu noplūdes no 

novecojušajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā rezultātā gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs 

nenonāks neattīrīti notekūdeņi un līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze uz saņemošo ūdensobjektu 

Gaujas upi (riska ūdensobjekta kods G201, jaukta tipa zivju ūdeņi), kā arī uz blakus esošo Gaujas Nacionālā 

parka teritoriju.  

 

Novēršot notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens 

kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās, kā arī samazināsies vidē novadītā Pkop piesārņojuma apjoms, 

kas veicina ūdenstilpju aizaugšanu. 

 

3.2. Ekonomiskie mērķi 

Tiek plānots, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 

samazināsies uz 1,2 kWh/m3, jo tiks veikta trīs esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija. 

Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 17%.  

 

 

4. PROJEKTĒJAMIE APJOMI 

 

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu, kā arī novērsu infiltrāta apjomu, 

projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija. Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu 

garums ir 2925 m (t.sk. spiedvads), Ieteicamie diametri kanalizācijas pašteces tīkliem 200 mm, 

spiedvadam 100mm. 

 

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās 

ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. 

Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai 

novērstu infiltrāciju sistēmā.  

 
Komponentes Aktivitātes 

K1. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

KSS-3 rekonstrukcija, 10 m3/h 
1
 

K2. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Spiedvada rekonstrukcija, 960m pie KSS-3,  

PP DN100 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, gruntsūdens 

līmenis 0,5-2 m)  

Segums: zālājs 860m 

Segums: grants 100m 

 

Pašteces tīkls no esošā pašteces tīkla līdz KSS-3, 50m 

PVC OD160-200 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, 

gruntsūdens līmenis 0,5-2 m)  

Segums: asfalts 

                                                 
1
 KSS-3 rekonstrukcijas izmaksas ir tādas pašas kā KSS-1 un KSS-2 rekonstrukcijas izmaksas, jo tā kā no 

KSS-3 spiedvads ir samērā garš, tad spiešanas attālums/augstums ir lielāks nekā abām pārējām KSS, līdz ar 

to ir nepieciešams uzstādīt jaudīgāku sūkni, kas savukārt ir dārgāks.     
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K3. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

KSS-2 rekonstrukcija, 10 m3/h 

K4. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Spiedvada rekonstrukcija, 225m pie KSS-2,  

PP DN100 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, gruntsūdens 

līmenis 0,5-2 m)  

Segums: grants 

K5. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

KSS-1 rekonstrukcija, 10 m3/h 

K6. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Spiedvada rekonstrukcija, 90m pie KSS-1,  

PP DN100 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, gruntsūdens 

līmenis 0,5-2 m)  

Segums: grants 

K7. 

Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 1600m  

PVC OD160-200 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, 

gruntsūdens līmenis 0,5-2 m)  

Segums: asfalts 980 m 

Segums: zālājs 620m 

Uzņēmējam jāveic ielu vadu un pievadu ielu sarkano līniju robežās vai līdz asfaltētās ielas malai 

projektēšana. Trasējums (ja tas nepieciešams) un pievadu vietas jāsaskaņo ar īpašniekiem un jāprojektē 

atbildoši saskaņojumiem! 

5. PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI 

 

5.11. Tīklu plāns 

Projektējamo tīklu un kanalizāciju sūkņu staciju izvietojums sniegts pievienotajā tīklu novietojuma plānā 

(Pielikums Nr.1). Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajos tīklu novietojuma plānos norādīto 

rekomendējamo jauno un rekonstruējamo tīklu izvietojumu, bet ir atbildīgs par to galīgā izvietojuma 

precizēšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju un pašvaldības pārstāvjiem, izstrādājot tehnisko projektu. 

5.12. Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti 

Izstrādājot tehnisko projektu, projektētājam jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo 

dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas  tiks skarti būvniecības ietvaros, kā arī par teritorijas 

izmantošanas prasību un ierobežojumu ievērošanu. 

Gadījumā, ja nepieciešams, Uzņēmējs informē Pasūtītāju un Inčukalna novada domi par nepieciešamību 

veikt tehniskā projekta saskaņošanu ar privātajiem īpašniekiem, kuru īpašumu skar tehniskā projekta 

risinājums. Pasūtītājs vai Inčukalna novada dome veic nepieciešamo skaņošanu ar zemju īpašniekiem. 

Saskaņojumu neiespējamības gadījumā Uzņēmējam jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi. Gadījumā, 

ja zemju īpašnieki izvirza kādas prasības, tad Pasūtītājs vada sarunu procesu ar zemju īpašniekiem, bet 

Uzņēmējs piedalās sarunās sniedzot Pasūtītājam konsultācijas par iespējamiem risinājumiem, līdz jautājums 

tiek atrisināts kādā visām iesaistītajām pusēm pieņemamā veidā (piem: panākta vienošanās, saņemts 

skaņojums, izvēlēts alternatīvs risinājums utt).  

5.13. Plānošanas un arhitektūras uzdevums 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir saņemts (Pielikums Nr.2). 

5.14. Tehniskie un īpašie noteikumi 

Uzņēmējam jāsaņem visi nepieciešamie LR normatīvajos aktos noteiktie tehniskie noteikumi un īpašie 

nosacījumi no iesaistītajām pusēm un institūcijām. 
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Uzņēmējam jāpilda visi nosacījumi vai ierobežojumi, kas saistīti ar jebkura veida projekta vai būvniecības 

apstiprinājumiem, atļaujām un tehniskajām prasībām, kuras ir spēkā Līguma parakstīšanas brīdī.  

Ja projekta periodā kādi no esošajiem tehniskajiem noteikumiem kļūst spēkā neesoši vai nederīgi (jebkāda 

iemesla dēļ), Uzņēmējam, sadarbojoties ar Pasūtītāju, ir jāpieprasa to atjaunošana. Visām jaunajos vai 

papildus tehniskajos noteikumos definētajām prasībām obligāti jābūt Uzņēmējam saistošām.  

5.15. Topogrāfiskā izpēte 

Uzņēmējam ir jāveic projektējamo tīklu un Kanalizāciju sūkņu staciju teritoriju, tai skaitā izbūvējamo 

pievadu pie privātīpašumiem topogrāfisko izpēti. 

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības pārbaudi un 

jebkādu papildus topogrāfiskās izpētes darbu veikšanu, vai esošās topogrāfijas pārmērīšanu (precizēšanu), 

kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei. Topogrāfiskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas 

būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām. Veiktas topogrāfiskās izpētes 

ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

5.16. Ģeotehniskā izpēte 

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo ģeotehniskās izpētes mērījumu veikšanu. 

Ģeotehniskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā” prasībām. 

5.17. Inženiertehniskā apsekošana 

Uzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehniskās apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama tehniskā 

projekta izstrādei. Darbu apjomos jāparedz arī jebkādu papildus uzmērījumu plānu sagatavošana, kas varētu 

būt nepieciešami tehniskā projekta izstrādei. 

5.18. Vispārīgās prasības Būvprojekta izstrādei 

Būvprojekts izstrādājams kopā par visu apjomu. 

Būvprojekts izstrādājams digitālā formā, LKS–92TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā un 

iesniedzami Pasūtītājam – 3 izdrukātus oriģinālus, kā arī 3 kopijas digitālā veidā (CD). Uzņēmējam ir 

jāņem vērā, ka 1 oriģinālu un 1 digitālu kopiju uz CD ir jāiesniedz būvvaldē. 

Būvprojekts jānoformē atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202–01 Būvprojektu saturs un noformēšana 

prasībām. 

Uzņēmējs nes pilnu atbildību, par topogrāfiskiem un ģeotehniskajiem materiāliem, par izstrādāto 

būvprojektu, pielietojamiem tehniskiem risinājumiem un paredzētām būvniecības tehnoloģijām, tai skaitā, 

par materiālu un darbu apjomu specifikācijas pareizību. 

Būvprojekts jānodod Pasūtītājam ar Būvprojekta ekspertīzes atzinumu un visiem nepieciešamajiem 

saskaņojumiem, tai skaitā būvvaldes akceptu. 

Uzņēmējam ir pienākums būvprojektu saskaņot un saņemt tā akceptu, iekļaujoties laika grafikā norādītajā 

termiņā. Gadījumā, ja PAU (plānošanas un arhitektūras uzdevums) vai tehnisko noteikumu derīguma laiks 

ir iztecējis, tad šo dokumentu termiņa pagarināšana vai jaunu PAU un tehnisko noteikumu saņemšana ir 

Uzņēmēja pienākums. Visas ar to saistītās papildus izmaksas sedz Uzņēmējs.  

Uzņēmējam izstrādājot ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas tehnisko projektu, jāizstrādā 

optimālākie esošo lietotāju pārslēgumu risinājumi, ja nepieciešams, jāprojektē jauni. 

Tajās ielās, kur tiks plānota tīklu izbūve, uzņēmējam jādod ielu seguma atjaunošanas tehniskie risinājumi 

(tranšejas platumā), ņemot vērā, ka ielu seguma atjaunošana jāveic ne sliktākā vai labākā stāvoklī, kā tas 

bija pirms rekonstrukcijas. 

 

5.19. Būvprojekta ekspertīze 
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Uzņēmējam jānodrošina izstrādātā tehniskā projekta neatkarīga Būvprojekta ekspertīzes veikšana un 

eksperta atzinuma saņemšana, saskaņā ar 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” prasībām. 

 

5.20. Autoruzraudzība būvdarbu laikā 

Uzņēmējam jānodrošina autoruzraudzība atbilstoši “Autoruzraudzības noteikumiem”  

Uzņēmējam ir savlaicīgi jānodrošina autoruzraudzības žurnāla noformēšana. 

Autoruzraudzības gaitā pieņemtiem tehniskiem risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Būvuzņēmēju, 

Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

Ja kāda iemesla dēļ, būvdarbi netiek veikti, autoruzraudzība nav jāveic un samaksa par autoruzraudzību 

netiek maksāta. 

 

Tehniskās specifikācijas pielikumi: 

(pievienoti atsevišķā dokumentā) 

 

3. Pielikums Inčukalna ciema kanalizācijas sistēmas plāns  

4. Pielikums Projektēšanas un arhitektūras uzdevums 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 

 

Līguma speciālie noteikumi 

Līguma vispārīgie noteikumi (Pievienoti atsevišķā dokumentā) 
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SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 

SIA „Vangažu avots”, reģ. Nr.40003274925, juridiskā adrese Priežu iela, 4, Vangaži, Inčukalna 

novads, Latvija, LV-2136, tās valdes locekļa Guntara Indriksona personā, kas rīkojas uz statūtu 

pamata (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

 

un 

 

<Izpildītāja nosaukums>
1
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas 

amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas 

apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras 

puses, 

 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „” Iepirkuma identifikācijas Nr. 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums):  

 

1. Līguma priekšmets 

Izpildītājs izstrādā <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums> , nodrošinot autoruzraudzību 

būvdarbu laikā (turpmāk – Pakalpojums). 

 

2. Līguma dokumenti un to prioritāte 

2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 

a. šie Speciālie noteikumi; 

b. Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju 

sanāksmes protokols, u.c. pielikumi> 

c. Vispārīgie noteikumi, 

d. <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums>Tehniskā specifikācija
2
, 

e. Piedāvājums, 

f. Tehniskais piedāvājums, 

g. Finanšu piedāvājums
3
, 

h. Iepirkuma procedūras nolikums, 

i. Veidnes: 

i. Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne), 

ii. Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne), 

iii. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne). 

 

2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 

 

3. Līguma summa 

Līguma summa ir EUR <...> (<summa vārdiem> eiro). 

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> EUR (<summa 

vārdiem> eiro). 

PVN <…>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> eiro). 

 

4. Maksājumi 

4.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 

 

                                                 
1
 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  

2
 Nolikuma pielikums A. 

3
 Nolikuma pielikums D6. 
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Maksājums 
Nosacījumi maksājuma 

veikšanai 

Summa bez 

PVN (EUR) 

PVN 

<…>%(EU

R) 

Kopā (EUR) 

1.starpmaksājums 

Ir saņemti tehniskie 

noteikumi, topogrāfiskās un 

ģeoloģiskās izpētes  

 

<…> <…> <…> 

2.starpmaksājums 
Ir izstrādāts 

tehniskais projekts 
<…> <…> <…> 

3.starpmaksājums 

Tehniskais projekts ir 

saņēmis pozitīvu eksperta 

atzinumu un akceptēts 

būvvaldē 

<…> <…> <…> 

Noslēguma 

maksājums 

Ir pabeigta  autoruzraudzība 

būvdarbu laikā, būve nodota 

ekspluatācijā  

<…> <…> <…> 

 

 

4.2. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:  

<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 

 

5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 

5.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 5 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  

 

5.2. Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.  

 

5.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz šādos termiņos: tehniskā projekta izstrāde jāpabeidz, projekta 

risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jāsaņem pozitīvs neatkarīga eksperta atzinums un būvprojekts 

jāakceptē būvvaldē 2 mēnešu laikā no līguma uzsākšanas. Autoruzraudzība ir jāveic visā 

būvdarbu laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. 

 

6. Līguma grozījumi 

6.1. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu 

pakalpojuma tehnisko specifikāciju. 

 

6.2. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti 

Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai 

ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut 

arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 

procentus no Līguma summas. 

 

6.3. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver: 

a. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu, 

b. Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu, 



 

  
 

Nolikums. Pakalpojumi NS-4  
                                                                                                         

34 

 

c. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma 

sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas, 

d. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku, 

e. Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī 

f. norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā. 

 

6.4. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja 

piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja 

piedāvājumu.  

 

7. Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus 

Šie noteikumi papildina vai groza attiecīgos Vispārīgo noteikumu punktus:  

7.1. Vispārīgo noteikumu 12.punkts „Starpziņojumi un noslēguma ziņojums” tiek dzēsts.  

 

7.2. Vispārīgo noteikumu 13.3. punkta c) apakšpunktu dzēst un 13.3. punkta pēdējo rindkopu izteikt 

šādā redakcijā:  

Pasūtītājs iesniegtos projektus un dokumentus neapstiprina, norādot uz Pakalpojuma, tā 

daļas izpildes trūkumiem. 

 

7.3.  Vispārīgo noteikumu 13.4. punktu izteikt šādā redakcijā: 

Pēc Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas, Izpildītājs iesniedz projektus vai citus 

dokumentus atkārtoti. 

 

7.4. Vispārīgo noteikumu 16.3. punkta a) apakšpunktu dzēst. 

 

 

8.  Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -pie Izpildītāja. 

Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 

 

 
Izpildītājs: Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 
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VEIDNES 
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Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes: 

Speciālistu CV veidne LP/S-4-A 

 

 

 
1. UZVĀRDS: 

2. VĀRDS: 

3. IZGLĪTĪBA: 

 

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDE 

MĀCĪBU LAIKS 

(NO/LĪDZ) 

IEGŪTAIS GRĀDS VAI 

KVALIFIKĀCIJA 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

4. VALODU PRASME: UZRĀDĪT VALODAS PRASMES LĪMENI (SKAITLISKAIS 

VĒRTĒJUMS NO 1 – TEICAMI, LĪDZ 5 - PAMATZINĀŠANAS) 

 

VALODA LASOT RUNĀJOT RAKSTOT 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

5. DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS: 

6. CITAS PRASMES:  

7. PAŠREIZĒJAIS AMATS UN GALVENO DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS: 

8. PROFESIONĀLĀ PIEREDZE: 

 

LAIKS 

(NO/ĪDZ) 

DARBA DEVĒJS VAI 

PASŪTĪTĀJS 

(UZŅĒMUMA LĪGUMA 

GADĪJUMĀ) 

VALSTS 

AMATS UN GALVENO DARBA 

PIENĀKUMU APRAKSTS VAI 

VEICAMĀ DARBA APRAKSTS 

(UZŅĒMUMA LĪGUMA GADĪJUMĀ) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 

9. PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS LAIKĀ VEIKTIE NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI: 

 

PROJEKTA 

IZPILDES 

UZSĀKŠANAS 

UN 

PABEIGŠANAS 

GADS UN 

MĒNESIS 

PROJEKTA 

IZPILDES 

VIETA 

(VALSTS) 

DARBA 

DEVĒJS VAI 

PASŪTĪTĀJS 

(UZŅĒMUMA 

LĪGUMA 

GADĪJUMĀ) 

PASŪTĪTĀJA 

(KLIENTA) 

NOSAUKUMS, 

REĢISTRĀCIJAS 

NUMURS, ADRESE UN 

KONTAKTPERSONA 

ĪSS 

VEIKTO 

DARBU 

APRAKSTS 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
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<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

Ar šo es apņemos  

 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 

<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 

 
kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo 

pasākumu apraksts> <Pasūtītāja nosaukums> un <Izpildītāja nosaukums> <iepirkuma līguma 

noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs> 

ietvaros. 

 
<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 
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Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes: 

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-B 

 

 

 
PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

<Izpildītāja nosaukums>
1
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, 

vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta 

tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, 

 

un 

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds 

un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās 

personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

 

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma 

nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)  

 

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus: 

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>, 

 

kopā par summu <...> EUR (<summa vārdiem> eiro),  

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> EUR (<summa vārdiem> eiro), 

pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> eiro). 

  

 

Pakalpojumus nodeva: 

Izpildītājs: 

Pakalpojumus pieņēma: 

Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

                                                 
1
 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes: 

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-C 

 

 

 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

 

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

 

 

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma 

numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 

 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), 

maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1
. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication 

No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma 

nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem. 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

<BANKAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 
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D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 

 

SIA „VANGAŽU AVOTS” 

Reģistrācijas numurs: 40003274925 

Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV- 2136 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

Iepirkuma daļa Nr. _____ <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums> 

 

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

 

[Iepazinušies]/[Iepazinies]
1
 ar SIA „Vangažu avots” reģ. Nr.: 40003274925, Priežu iela 4, Vangaži, 

Inčukalna novads, LV- 2136 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „” Iepirkuma identifikācijas Nr. 

(turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

 

1. [iesniedzam]/[iesniedzu]
2
 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem, 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 

c. Tehniskā piedāvājuma un 

d. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

2. apņemoties:  

a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk 

– Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu: 

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR 

(<summa vārdiem> eiro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro) 

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro), 

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

pielikumam), 

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu]
3
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>]. 

 

3. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki 

(ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu 

par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

                                                 
1
 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 

2
 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 

3
 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums 

slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja 

attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]
1
 

 

 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu 

apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir 

fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]
2
 

 

                                                 
1
 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 

2
 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu 

apvienība)! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 

 

A: Bankas garantijas veidne 

SIA „VANGAŽU AVOTS” 

Reģistrācijas numurs: 40003274925 

Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV- 2136 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

Iepirkuma daļa Nr. _____ <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums> 

 

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

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Vangažu avots” reģ. Nr.: 40003274925, Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna 

novads, LV- 2136 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „” Iepirkuma identifikācijas Nr. ietvaros, kā 

arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz 

iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma 

izpildes nodrošinājumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> 

EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1
 un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā 

datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication 

No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma 

nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 

                                                 
1
 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne  

 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

SIA „VANGAŽU AVOTS”  

Reģistrācijas numurs: 40003274925 

Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV- 2136 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

Iepirkuma daļa Nr. _____ <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums> 

 

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

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Vangažu avots” reģ. Nr.: 40003274925, Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna 

novads, LV- 2136 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „” Iepirkuma identifikācijas Nr. ietvaros, kā 

arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz 

iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma 

izpildes nodrošinājumu, 

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir 

iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam 

<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1
 un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā 

datumā. 

 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp 

mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 

piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 

 

                                                 
1
 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne 

 

 

 

IZSTRĀDĀTO BŪPROJEKTU SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums 

(Norādīt projektētos 
tīklu metrus, KSS, 

urbums un taml.) 

Būvprojekta 

izstrādes izmaksas 

bez PVN (EUR) 

Pašu spēkiem sniegto 

pakalpojumu apjoms  

(% no būvprojekta 

izstrādes izmaksām 

 bez PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

Būvprojekta 

izstrādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

gads un mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…

> 
<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…

> 
<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Nolikums. Pakalpojumi NS-4  
                                                                                                         

46 

 

  

D4 pielikums: CV veidne 

 

 

 

10. Uzvārds: 

11. Vārds: 

12. Izglītība: 

 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

13. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - 

pamatzināšanas) 

 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

14. Dalība profesionālās organizācijās: 

15. Citas prasmes:  

16. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

17. Profesionālā pieredze: 

 

Laiks 

(no/īdz) 

Darba devējs vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu apraksts 

vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 

18. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 

 

Projekta izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Projekta 

izpildes 

vieta 

(valsts) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs 

(uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 

darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

Ar šo es apņemos  

 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 
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<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 

 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 

piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa 

„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt 

<Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 

priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]
1
 

 

 

                                                 
1
 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

pakalpojuma 

daļas  apjoms 

(% no 

Pakalpojuma 

kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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D6 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām 

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne 

 

 

 

SIA „VANGAŽU AVOTS” 

Reģistrācijas numurs: 40003274925 

Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV- 2136 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 

 

„” Iepirkuma identifikācijas Nr.  
 

Iepirkuma daļa Nr. _____ <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums> 

 

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

un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 

 

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Vangažu avots”, ” reģ. Nr.: 40003274925 (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētā atklātā konkursa „” Iepirkuma identifikācijas Nr. ietvaros;  

 

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

[sniegt šādus pakalpojumus: 

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

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

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā 

vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Iepirkuma daļa Nr. _____ <1.iepirkuma vai 2.iepirkuma daļas nosaukums> 

 

 

Tāme  

eiro (EUR) 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Vienības cena 

(bez PVN) 

 

Vienību skaits  

Izmaksu 

pozīcijas cena 

(bez PVN) 

1. Topogrāfiskās un ģeoloģiskās izpētes  <…> 1 kompl. <…> 

2. Tehniskā projekta izstrāde <…> 1 kompl. <…> 

3. Būvprojekta tehniskā ekspertīze <…> 1 kompl. <…> 

4. Autoruzraudzība būvdarbu laikā <…> 1 kompl. <…> 

Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)  

 _____% PVN summa  

Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)  
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 

 

 

 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Pasūtītāja nosaukums:  

reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  

identifikācijas numurs:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai personas 

kods (ja Pretendents ir fiziska 

persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un uzvārds:  

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 

 


