
 Pašvaldības SIA “Ugāles nami”Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 

„Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbos  daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Skolas iela-5., Ugāles pagastā”  

Id. Nr. UN2017/5/5.EES5 

NOLIKUMS 

 

 

Ugāle         2017. gada 09. maijā 

1. Pasūtītājs  
1.1. Rekvizīti: 

Nosaukums: PSIA “Ugāles nami” 

Adrese: Rūpnīcas 2-31., Ugāles pagasts, Ventspils novads 

Reģistrācijas numurs: LV 41203017566 

Tālrunis: 63662247 

Bankas rekvizīti: AS Swedbank 

Konts: LV98HABA0551031893405 

Kontaktpersona: Ivs Igors Pēcis, tel. 29701070 

E - pasta adrese: ugalenami@inbox.lv 

Pircēja profila adrese tīmekļvietnē: www.ventspilsnovads.lv 

 

1.2. Iepirkumu organizē un realizē Pašvaldības SIA “Ugāles nami|”pastāvīgā iepirkumu komisija 

(turpmāk – Komisija). 

1.3. Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) “Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 

„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” 

2. Iepirkuma metode, identifikācijas numurs, CPV kods 

2.1. Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā. 

2.2. Id. UN2017/5/5.EES5  

2.3. CPV kods: 71520000-9 – Celtniecības uzraudzības pakalpojumi. 

2.4. DME projekta Nr.: DME0000098 

3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Būvuzraudzība 18 dzīvokļu mājas Skolas 5, Ugāles pagastā vienkāršotai renovācijai 

energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros. 

3.2. Būvdarbu izpildes vieta: Skolas iela 5, Ugāles pagasts, Ventspils novads  

3.3. Paredzamā līgumcena:  EUR 5000,00 bez PVN. 

3.4. Būvuzraudzības plānotais darbu termiņš: līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Plānotais 

būvdarbu izpildes termiņš 3 (trīs) mēneši.  

3.5.    Būvuzraudzība objektā tiek veikta ne mazāk kā 4 astronomiskās stundas dienā 

3.6. Darbu apjoms: saskaņā ar iepirkuma specifikāciju – skaidrojošo aprakstu, apjomiem un  

būvprojektu. Būvprojekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā 

atjaunošana“ Nr. 13/10/2016.  

http://likumi.lv/ta/id/281323-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu
http://likumi.lv/ta/id/281323-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu
http://likumi.lv/ta/id/281323-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu
http://likumi.lv/ta/id/281323-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu


3.6.1. Būvprojekta elektroniskai versijai ir ierobežota pieejamība. Tā saņemšanai pretendentam ir 

jāiesniedz pieteikums, ievērojot Nolikuma 4. punkta nosacījumus, norādot pretendenta 

oficiālo e-pasta adresi saziņai, uz kuru pasūtītājs nosūtīs projekta elektronisko . 

 

4. Iepirkuma nolikuma pieejamība un informācijas apmaiņas kārtība 

4.1. Pasūtītājs  tīmekļvietnē www.ventspils novads.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju 

iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, 

sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi . 

4.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā 

nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko 

parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 

4.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 

4.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas 

pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.5. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju tīmekļvietnē, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot 

arī uzdoto jautājumu. 

4.6. Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo 

vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar 

konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas PIL, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir 

iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases 

noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto 

iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras 

laikā. 

5. Piedāvājumu iesniegšana 

5.1. Piedāvājumus iepirkumam pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz PSIA “Ugāles nami”, 

(Rūpnīcas ielā 2-31, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, LV 3615) līdz 2017. gada 31.maijam  

plkst. 11:00, vai nosūta pa pastu uz iepriekš minēto adresi. Tiks izskatīti tikai tie pretendentu 

piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam. 

5.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti. Ja pretendenta 

piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, Komisija, to 

neatvērtu, nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi. 

5.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

5.4. Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Piedāvājumu aploksnes vai 

iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. Pasūtītājs nodrošina, 

lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

6. Piedāvājumu atvēršana 

6.1. Piedāvājumu atvēršanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 

2017.gada 31.maijā plkst.11.00, atklātā sanāksmē. 

6.2. Pasūtītājs nodrošina vispārpieejamās informācijas (dokumentu) izsniegšanu triju darbdienu 

laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu 

vērtēšana. 

http://www.ventspils/


7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

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

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

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

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu. 

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

paziņo Pasūtītājam divu darbdienu laikā, kā arī nosūta Pasūtītājam piedāvājuma 

nodrošinājumua izsniedzēja rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 

pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma 

nodrošinājumu. 

8. Iepirkuma piedāvājuma noformējums 

8.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem. 

8.2. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā 2 (divos) eksemplāros. 

8.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā, uz tās 

norādot: 

8.3.1. Adresāts –PSIA “Ugāles nami” , Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles pagasts, Ventspils novads; 

8.3.2. Pretendenta nosaukums un juridisko adrese; 

8.3.3. Iepirkuma nosaukums; 

8.3.4. Iepirkuma identifikācijas numurs; 

8.3.5. Uz aploksnes jābūt norādei “neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”, 

 

8.4. Piedāvājuma visām lappusēm jābūt secīgi sanumurētām un numerācijai jāatbilst pievienotajam 

satura rādītājam. 

8.5. Piedāvājuma lapas sanumurē un cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu, cauršuvuma diega vai 

caurauklojuma auklas galus sasien mezglā, mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē piedāvājuma 

pēdējai lapai tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā. 

8.6. Piedāvājuma pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai 

piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu 

„Sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas) X (skaitlis vārdos) lapas”, kur zīmes „X” vietā 

norāda ar cipariem. 

8.7. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva 

(cauraukloja) piedāvājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā 

atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad 

izdarīts apliecinājums. Apliecinājuma tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos 

gan uz piedāvājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts 

cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls. 

8.8. Piedāvājuma tekstam un iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no 

jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez 

iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. 

8.9. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti var tikt iesniegti 

citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.10. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. 

8.11. Ja pretendents iekļauj piedāvājumā dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumā iekļauta kopija, kas 



sastāv no vairākām lapām, bet nav noformēta kā atsevišķs dokuments, tad ir jāapliecina katra 

kopijas lapa atsevišķi. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas 

autentiskumu, tā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

8.12. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. 

9. Piegādātājs, pretendents un apakšuzņēmēji 

9.1. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvuzrauga pakalpojumus,  

9.2. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

9.3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

9.3.1. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona); 

9.3.2. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot nolikuma 9.3.1. un 9.3.2.apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība); 

9.3.3. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot nolikuma 9.3.1. un 9.3.2.apakšpunktā noteikto 

(ja pretendents ir personu apvienība) vai 

9.3.4. pretendenta pilnvarota persona. 
 

9.4. Apakšuzņēmējs — pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

9.5. Personu apvienībai, kurai piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jāizveidojas 

atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa 

ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu apvienību 

komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra 

reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā. 

9.6. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (4.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo 

resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai 

pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās 

spējas ir nepieciešamas. 

 

10. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

10.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti iepirkumā: 

 

Nr.p.k. Pasūtītāja prasības 

pretendentu kvalifikācijai 

Pretendenta iesniedzamie dokumenti 

iepirkumā 

10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

saskaņā ar iepirkumu nolikuma 2.pielikumā 

pievienoto veidlapu. Ja pieteikumu paraksta 

pretendenta pilnvarotā persona, pieteikumam 

dalībai iepirkumā jāpievieno pilnvara. 

10.1.2. Pretendents normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos ir 

reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra 

Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts 

LR Komercreģistrā, pasūtītājs pārbauda 

Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat.  

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv). 



komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

komersantu reģistrācijas reģistrā 

ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts 

normatīvie akti šādu reģistrāciju 

paredz). 

Fiziskām personām jābūt 

reģistrētām LR Valsts ieņēmumu 

dienestā, kā nodokļu 

maksātājiem, vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad 

personu grupa iesniedz visu personu grupas 

dalībnieku parakstītu saistību raksta 

(protokolu, vienošanos, citu dokumentu) 

kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā 

izveidos personālsabiedrību pasūtījuma 

izpildei. 

Fiziskām personām LR Valsts ieņēmumu 

dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecības apliecināta kopija. Pretendents, kurš 

nav reģistrēts LR Komercreģistrā, iesniedz 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. 

10.1.3. Pretendents ir reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgajā profesionālās darbības 

reģistrācijas iestādē ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīviem aktiem. 

Gadījumā, ja pretendents uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

nav reģistrēts LR Būvkomersantu 

reģistrā, tam līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas gadījumā 

līdz līguma noslēgšanai, 

jāreģistrējas LR Būvkomersantu 

reģistrā.  

 

Pretendenta reģistrācijas faktu iepirkumu 

komisija pārbauda Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchan

ts. Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs, iesniedz 

līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem 

apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma 

nolikumā noteiktos darbus un sniegt 

pakalpojumus. 

Pretendents, kas nav reģistrējies LR 

Būvkomersantu reģistrā,  piedāvājumā iekļauj 

apliecinājumu, ka līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas gadījumā līdz līguma noslēgšanai, 

tas būs reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. 

10.1.4. Ārvalstu atbildīgam 

būvuzraugam ir izsniegta licence, 

sertifikāts vai cits dokuments 

attiecīgo pakalpojumu sniegšanai 

(ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) 

un būvuzraugs atbilst izglītības 

un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās 

darbības veikšanai Latvijas 

Republikā un gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvuzraugs 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par 

īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Pretendenta piedāvātā būvuzrauga 

sertifikācijas apliecinājums atbilstoši nolikuma 

3.pielikumam. Sertifikācijas faktu iepirkumu 

komisija pārbauda Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, 

iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais 

ārvalstu speciālists (būvuzraugs) ir tiesīgs 

sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai 

deklarāciju par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates


Republikā reglamentētajā 

profesijā. 

10.1.5. Pretendenta piedāvātajam 

būvuzraugam pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā ir vismaz 2 (divas) līdzīga 

apjoma pieredzes 

energoefektivitātes/vienkāršotas 

renovācijas projektos 

Pretendenta piedāvātā būvuzrauga pieredzes 

apliecinājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumā 

pievienotajai veidlapai. 

 

11. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 

11.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 

slēgtā sēdē. 

11.2. Komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus 

rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai. 

11.3. Komsija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš 

piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko  piedāvājumu ar 

viszemāko cenu EUR bez PVN. 

11.4. Ja diviem vai vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu pēc to iesniegšanas secības, atbilstoši nolikuma 5.4. punktam. 

11.5. PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda 

tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajam. Konstatējot Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktā noteikto. 

12. Līguma slēgšana 

12.1. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaiku informē visus 

pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs 

informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko 

parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 

12.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz 

iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (5.pielikums). 

12.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga 

izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko Pretendentu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās 

slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

13. Pielikumi: 

13.1. Pielikums Nr.1 – Būvdarbu izpildes vieta. 

13.2. Pielikums Nr.2 – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā; 

13.3. Pielikums Nr.3 – Būvuzrauga pieredzes apliecinājums; 

13.4. Pielikums Nr.4 – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums; 

13.5. Pielikums Nr.5 – Iepirkuma līguma projekts. 
 

 

 



 

PSIA “Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs:      (J. Bērziņš)  

     



1.pielikums – Būvdarbu izpildes vieta  

 

 



2.pielikums  

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

„Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbos  

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas iela-5., Ugāles pagastā”  

 

 

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

Pretendenta nosaukums 
  

Reģistrācijas numurs 
 

Juridiskā adrese 
  

Pasta adrese 
  

Bankas rekvizīti: nosaukums 
  

Kods 
 

Konts 
 

Tālrunis, fakss: 
  

E-pasts 
 

Kontaktpersona 
  

 

Līguma summa bez PVN ___________________ [cipariem] (EUR) apmērā; 

 

PVN 21%_________________________ [cipariem] (EUR) apmērā; 

 

Kopējā summa ____________________  [cipariem] (EUR) apmērā. 

 

Pretendenta vārdā apliecinu, ka: 

1) Iepazinušies un apņēmamies ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības; 

2) Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai; 

3) Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par 

pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

4) Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi. 

<Pretendenta nosaukums> 

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts> 



3.pielikums 

 

 

BŪVUZRAUGA PIEREDZES APLIECINĀJUMS 

 

 

Būvuzrauga _______________________________ (vārds, uzvārds) 

 

Būvprakses sertifikāta Nr.______________ 

 

 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Būvdarbu 

vērtība, 

EUR, bez 

PVN  

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona) 

Būvdarbu 

izstrādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

periods 

(mm.gggg)/ 

(mm.gggg)      

     

     

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts> 
  



 

4.pielikums 

 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 

 

Iepirkumam „Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbos  

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas iela-5., Ugāles pagastā”  

 

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas 

numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, ir fiziska persona), un adrese>: 

Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>  

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu PSIA “Ugāles nami”izsludinātajā  

iepirkumā  „Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbos   

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas iela-5., Ugāles pagastā” , Id. Nr. 

UN2017/5/5.EES5 

 

1. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādus pakalpojumus vai veikt šādus darbus: 

<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu sarakstā 

norādītajam > un] 

[nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu 

un/ vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts> 

 



5.pielikums 

 

 

 

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā 

adrese _________________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā 

saskaņā ar statūtiem, Skolas ielas 5 iedzīvotāJU Pilnvarojuma līguma rīkojas valdes 

loceklis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, 

būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese 

_________________________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, kura vārdā 

saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet 

katrs atsevišķi arī „Puse”, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, 

kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt daudzdzīvokļu mājas, kas 

atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra 

apzīmējums ______________), turpmāk tekstā – „Objekts”, 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanas būvdarbu, turpmāk 

tekstā – „Būvdarbi”, būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbi”. 

1.2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo 

normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus un Līguma pielikumā 

esošos dokumentus: 

1.2.1. Objekta fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti ar 

pielikumiem (krāsu pase, galvenie konstruktīvie mezgli, būvdarbu 

organizācijas shēma u.c.), turpmāk tekstā – „Projekta 

dokumentācija”, kas saskaņota ___________ būvvaldē 

20___. gada ___. _____________ (Pielikums Nr. 1) 

1.2.2. Būvdarbu izpildes grafiku (Pielikums Nr. 2); 

1.2.3. veicamo Būvdarbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāmi, 

turpmāk tekstā – „Tāme” (Pielikums Nr. 3); 

1.2.4. Pasūtītāja līgumu ar Būvdarbu veicēju turpmāk tekstā – 

„Būvdarbu līgums” (Pielikums Nr. 4). 

 

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti 

2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

Pasūtītājam iesniedz: 

2.1.1. Uzņēmumu reģistra izziņu par paraksttiesīgajām personām; 

2.1.2. Līguma 5.1. punktā minētā būvuzrauga saistību rakstu un 

būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju; 

2.1.3. Līguma 8. punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas 

prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu. 



2.2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu 

izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā 

Līguma darbības laikā. 

 

3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš  

3.1. Uzņēmējs Darbu veikšanu Objektā uzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc 

rakstveida informācijas saņemšanas no Pasūtītāja par Būvdarbu 

uzsākšanu. 

3.2. Darbus Uzņēmējs veic no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu 

galīgajai pieņemšanai saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem. 

3.3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. 

Būvsapulces notiek vismaz vienu reizi nedēļā, būvsapulces dienas kārtība, 

klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir 

obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. 

Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos 

būvsapulcēs. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam samaksu 

EUR __________ (__________________) apmērā, bez pievienotās 

vērtības nodokļa, un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā 

esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Izrakstot rēķinus 

Uzņēmējs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma "Par 

grāmatvedību" prasības; 

4.2. Līguma summā ir iekļautas: 

4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne 

tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai 

nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un 

nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie 

maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja 

pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas 

izmaksas; 

4.3. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka 

Uzņēmēja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks 

nodrošināta Būvdarbu veikšana atbilstoši Būvdarbu līgumam, Projekta 

dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un 

piemērojamo standartu prasībām, tai skaitā, bet ne tikai Eiropas tehnisko 

apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām 

ETAG 004. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā 

profesionālajā līmenī.  

4.4. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos 

maksājumos Līguma 4.1. punktā minēto Līguma summu proporcionāli 

sadalot pa mēnešiem atbilstoši Līguma 3.2. punktā noteiktajam Darbu 

izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc ikmēneša Darbu atskaites un atbilstoša rēķina 

saņemšanas no Uzņēmēja. 

Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā 

Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs ir 

izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs ir saņēmis atzinumu no AS “Attīstības finanšu 

institūcijas Altum” (turpmāk – Altum) par visas izpilddokumentācijas 



gatavību objekta nodošanai ekspluatācijā pēc Altum veiktajām 

būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudēm, Puses ir 

parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (ietverot 

saskaņojumu ar būvvaldi) un Uzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu.. 

4.5. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt 

ikmēnēša rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša 

rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no 

Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā 

gadījumā piemērot Līguma 9.2. punktā minētos nokavējuma procentus 

vai celt jebkādas citas pretenzijas. 

4.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto 

bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs 

šo maksājumu ir veicis savā bankā. 

4.7. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir 

tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta 

izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, 

kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā 

atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem. 

4.8. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no 

Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam 

ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

4.9. Par Līguma kopējo summu Uzņēmējs izraksta atsevišķus rēķinus 

pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus 

rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, 

dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem 

dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu 

līdzfinansējumu. 

4.9..1. Rēķinos jānorāda: 

4.9..1.1.Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs; 

4.9.1.2.Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku 

kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma 

saņēmēju sarakstu Uzņēmējam iesniedz Pasūtītājs); 

4.9.1.3.šī Līguma numurs; 

4.9.1.4.DME projekta numurs; 

4.9.1.5.rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma 

"Par grāmatvedību" prasībām; 

4.9.1.6 Pēdējā Līguma maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % 

(desmit procentiem) no Līguma summas. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt 

ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt līguma punktam ______ 

atbilstošus maksājumus, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša 

rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 

____summas. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma ______ 

punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas. 

Atlikušo Līguma summas daļu Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā 

Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar galīgo 

rēķinu. 

 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 



5.1. Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savu darbinieku _______, 

tālr. ________, e-pasts:_______, kurš veic Līguma 5. un 7. punktā 

noteiktos Uzņēmēja pienākumus. 

5.2. Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, 

iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību Projekta dokumentācijai un Latvijas 

Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu 

izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo 

dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, 

nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, 

ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto 

būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām aizpildīta 

būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā. 

5.4. Uzņēmējs organizē, vada un protokolē Līguma 3.3. punktā noteiktās 

būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises 

laiks tiek noteikt Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs 

izsniedz Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam ne vēlāk kā nākamajā darba 

dienā pēc būvsapulces. 

5.5. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju par Būvdarbu izpildes atbilstību 

Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem Uzņēmējs 

risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā Līguma punktā minēto 

strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju. 

5.6. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu 

spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, 

prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību 

neievērošanas gadījumā radītajām sekām. 

5.7. Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu 

darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Darbus Objektā, 

un apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt. 

5.8. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis 

Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju 

un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav. 

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta 

būvlaukumam darba dienās no plkst. _________ līdz plkst. _________ 

Darbu veikšanai.  

6.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot 

Uzņēmēju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs 

uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. 

Šādā gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par 

attiecīgo dienu skaitu. Ja Darbi Objektā tiek pārtraukti ilgāk kā par 10 

(desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām 

Līguma darbības laikā kopumā, Pasūtītājam ir pienākums samaksāt 

Uzņēmējam par faktiski paveiktajiem Darbiem. Šajā Līguma punktā 

noteiktā samaksa Pasūtītājam jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga nomaiņu, ja 

Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējam 



ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku un 

iesniegt Pasūtītājam un ________ būvvaldei Līguma 2.1.2. punktā 

minētos dokumentus. 

 

7. Darbu veikšanas kārtība 

7.1. Uzņēmējam ir pienākums veikt Objekta pārbaudi ne retāk kā 5 (piecas) 

reizes nedēļā saskaņā ar apsekošanas plānu (pielikums Nr. 4) un ierasties 

Objektā pēc pirmā Pasūtītāja mutiska, elektroniska vai rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo 

normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad Objektā tiek veikta pārbaude, 

veikt Būvdarbu fotofiksāciju un atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālu. 

7.3. Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai 

tehnoloģiju neatbilstību Projekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā 

spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, 

pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku 

pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju. 

7.4. Konstatējot Līguma 5.3. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām 

neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma 

konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un 

informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju. 

7.5. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, 

materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos 

dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās 

pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes 

protokoli, pārskati u.c.). 

7.6. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša 

Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā periodā faktiski 

izpildītajiem Būvdarbiem, turpmāk tekstā – „Forma Nr. 2”, 3 (trīs) darba 

dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu 

rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē 

Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju. 

7.7. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties galīgajā Būvdarbu pieņemšanā, pēc 

atbilstoša Būvdarbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā 

norādītajā laikā. 

7.8. Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam 

iesniegt Pasūtītājam ikmēneša Darbu atskaiti, kurā norāda atskaites 

periodā veiktās pārbaudes un tajās konstatēto (veicamo darbu apraksts, 

klimatiskie apstākļi, pārkāpumi u.tml.). Pārbaudes laikā konstatēto 

Uzņēmējs pamato ar pārbaudes laikā veikto fotofiksāciju. 

 

8. Apdrošināšana 

8.1. Uzņēmējs apdrošina savu un savu darbinieku profesionālo civiltiesisko 

atbildību par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Būvdarbu 

līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmējs apņemas 

apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš 

rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Uzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks 

par EUR ____________ (____________). 



8.2. Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē, kā apdrošināšanas 

atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

8.3. Līguma 8.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā 

Līguma darbības laikā. 

8.4. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā 

atbilst Līguma 8. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis 

Pasūtītājs. 

 

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no 

Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību 

tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto 

maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no 

Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) 

apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma 

kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai 

(ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

9.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto 

saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % 

(piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta 

Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma 

dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā 

ar Līgumu noteikto saistību. 

9.4. Ja Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Formā Nr. 2 konstatē Būvdarbus, kas 

satur defektus un/vai trūkumus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 

4.1. punktā, par katru reizi, kad Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Formā 

Nr. 2 konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus. 

9.5. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas 

izmaksas, ja Uzņēmēja pieprasītās Būvdarbu atsegšanas rezultātā nav 

konstatēta neatbilstība Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai Latvijas 

Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. 

9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes 

pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības 

Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.  

9.7. Uzņēmējs apzinās, ka Darbi tiek veikti ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzfinansējumu un apņemas segt Pasūtītājam visus 

zaudējumus, kas var rasties, ja Uzņēmēja neatbilstoši Līguma 

noteikumiem veikto Darbu dēļ un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ 

tiek samazināts un/vai atņemts Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansējums Darbiem. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus 

Uzņēmējs apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma 

saņemšanas. 

 

10. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms 

termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot 

Uzņēmējam, ja: 



10.1.1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju; 

10.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

10.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja 

maksātnespējas process; 

10.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu 

tajā noteiktajā termiņā; 

10.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, 

Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem 

Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba 

dienas; 

10.1.6. Uzņēmējs pieļāvis Līguma 9.4. punktā noteiktā gadījuma 

iestāšanos; 

10.1.7. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un 

pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba 

dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības. 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu 

norādīšanas Uzņēmējam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 10 

(desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Uzņēmēju. 

10.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms 

termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot 

Pasūtītājam, ja: 

10.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 

10.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja 

maksātnespējas process; 

10.3.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos 

maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba 

dienas. 

10.4. Līguma 10.2. un 10.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums 

ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz 

Līguma izbeigšanas brīdi. 

10.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši 

Līguma 6.2. punkta noteikumiem. 

 

11. Nepārvaramas varas apstākļi 

11.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., 

karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas 

iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas 

Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no 

Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar 

pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt 

kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. 

11.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru 

paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas 

apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu 

iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu 

nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

11.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var 

ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties 

rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. 

Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 

(trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē. 

 



12. Nobeiguma noteikumi 

12.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas 

Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos. 

12.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar 

Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses 

apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu 

puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli 

atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 

pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs 

no Līguma darbības termiņa. 

12.3. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, 

nosūtot vēstules ierakstītā sūtījumā, vai nododot dokumentus pret 

parakstu personīgi Puses Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 13. punktā 

minētajām Pušu kontaktpersonām. Tiek pieņemts, ka sūtījums ir saņemts 

4 (ceturtajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja vien tas nav saņemts agrāk. 

12.4. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi 

par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

12.5. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu. 

12.6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās 

atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka 

Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi 

ievērojot Pušu gribu un intereses. 

12.7. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā 

lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka 

Līgums sastādīts precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un 

dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi 

izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi. 

12.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir 

spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek 

izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā. 

12.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem 

abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots 

Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. 

 

13. Pušu atbildīgās personas 

13.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu 

izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

13.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar 

Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

 

Pielikumi: 

1. Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ 

(daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) fasādes 

vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte ar pielikumiem, kas saskaņota 

___________ būvvaldē 20___. gada ___. _____________, uz ___ lapām; 

2. Būvdarbu izpildes grafiks uz ___ lapām; 



3. Veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme uz ___ lapām; 

4. Apsekošanas plāns uz ___ lapām. 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 

_____________________ _____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 

 



2. pielikums 

201_. gada “__”.______________ uzņēmuma līgumam par būvuzraudzības veikšanu 

 

 

 (Objekta nosaukums,  _),  

(atjaunošanas/ pārbūves) būvuzraudzības  

DARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS 

 

 

Ugālē                201_7.gada ___.___________ 

 

Mēs zemāk parakstījušies, 

 

(Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, 

vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no vienas puses,  

un 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ugāles nami””, vienotais 

reģistrācijas Nr.LV41203017566, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības 

pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,  

pamatojoties uz savstarpēji 201__. gada ___ . __________ noslēgto Būvuzraudzības 

līgumu par būvuzraudzības veikšanu līgumu reģ.Nr. ______________), turpmāk tekstā – 

Līgums: 

 

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem: 

 (objekta nosaukums, pik.__), (atjaunošanas/ pārbūves) būvuzraudzības darbus, 
turpmāk tekstā – Darbi. 

1.1. Līgumsumma EUR ___ (summa vārdiem). 

2. Pasūtītājs apliecina, ka viņam nav nekāda rakstura pretenziju pret Uzņēmēju un izpildīto 

Darbu kvalitāti. 

3.  Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

4.  Šis Akts sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) autentiskos eksemplāros, pa 

vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

NODEVA: 

Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr., 

juridiskā adrese) 

 

 

 

 

 

_____________________   /vārds, uzvārds/ 
z.v.  

PIEŅĒMA: 

Pašvaldības SIA “Ugāles nami” 

LV 41203017566 

Rūpnīcas 2-31, Ugāles pagasts,  

Ventspils  Novads, LV 3615 

 

_____________________   /vārds, uzvārds/ 
z.v. 


