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DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
KALUPES PAGASTA PĀRVALDE 

Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 82.pantu 
 

Iepirkuma Nr. KPP 2016/2 
 

„Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā” 
 

NORISES NOTEIKUMI 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Pasūtītājs: Daugavpils novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvalde, reģistrācijas 
Nr.90000030396, juridiskā adrese: Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-
5450, Tālrunis 65407490, fakss 65447831. 
Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos – Kalupes pagasta zemes lietu speciālists Žanis 
Smilgins (tel. 65407493) un par piedāvājumu iesniegšanas kārtību – personāla lietu pārzine Jeļena 
Gavrilova (tel. 65447833) 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: KPP 2016/2. 
3. Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. 
4. Ar iepirkuma norises noteikumiem iespējams iepazīties Kalupes pagasta pārvaldes mājas lapā – 
www.kalupe.lv vai arī Daugavpils novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvaldē – Ezeru ielā 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads. Ja ir nepieciešama informācija par iepirkumu, 
jautājumus var sūtīt uz e-pastu: parvalde@kalupe.lv. 
 

II. Iepirkuma priekšmets 
 

5.  Iepirkuma priekšmets: „Zemes kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā” CPV kods: 
(71355000-1), atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (3.pielikums). 
6. Iepirkuma priekšmets nav sadalāms daļās. 
7. Pretendents iesniedz piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
8. Iepirkums paredz Vispārīgās vienošanas slēgšanu ar trim uzvarētājiem par Daugavpils novada 
pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, kas atrodas Kalupes 
pagastā, Daugavpils novadā. Pretendenti, Vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā, iegūs tiesības 
slēgt atsevišķus pakalpojuma līgumus par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu. 

9. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus. Par piedāvājuma variantu iesniegšanu 
uzskatāmi arī gadījumi, ja piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi 
par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē. 

10. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – 36mēneši vai līdz tiek iztērēti 41 999 eiro bez PVN. 

11. Līgumu izpildes vieta: Kalupes pagasta administratīvā teritorija. 

 
III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

 
12. Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītājam līdz 2016.gada 26.februāra plkst. 10.00 Daugavpils 
novada Kalupes pagasta pārvaldē, Ezeru ielā 6, Kalupē, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-
5450 (pirmdienās- piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, un no plkst.13:00 līdz 17:00). 



13. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. 
14. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 
noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
15. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma norises noteikumos noteiktā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 
  

IV. Piedāvājuma noformēšanas prasības 
 
16. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā 
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 
17. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

17.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 
17.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese (Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru iela 6, Kalupe, 
         Kalupes pagasts, Daugavpils novads);      
17.3. Atzīme „Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā”; 
17.4. Atzīme „Neatvērt līdz 2016.gada 26.februārim plkst. 10.00” 

18. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, 
numurētas un aizzīmogotas. 
19. Visi iesniedzamie dokumenti (skat. VII nodaļā) jābūt valsts valodā, skaidri salasāmiem un 
jānoformē saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. Nr.916 
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 
20. Piedāvājumā jāietver: 

20.1. Pieteikums par dalību iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši norises noteikumu 
1.pielikumā norādītajai formai;  
20.2. Apliecinājums par pretendentu, kas sagatavots atbilstoši norises noteikumu 2.pielikumā 
norādītajai formai; 
20.3. Pretendenta parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši norises noteikumu 
3.pielikumā norādītajai formai; 
20.4. Ja pieteikumu, Tehnisko un finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos 
dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls. 

21. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 
22. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 
23. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 
24. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 
Pasūtītājam. 

VI. Prasības pretendentiem 

25. Pretendents ir komersants, kurš nodarbina mērniecības darbu veikšanai sertificētu personu 
(mērnieku), ir individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. 

26. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai citā reģistrā Latvijā vai atbilstoši attiecīgās valsts 
normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama. 

27. Pretendentam (ja pretendents ir individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona) pēdējo 
divu gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir kvalitatīvi izpildīti vismaz 5 (pieci) 
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi katrā gadā. 

28. Pretendenta nodarbinātais atbildīgais mērnieks (ja pieteikumu iesniedz komersants, kurš 
nodarbina mērnieku) pēdējo divu gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir kvalitatīvi 
izpildījis vismaz 5 (piecus) zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus katrā gadā. 

29. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 
piedāvājumu, ja tas pretendentam konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 piektās daļas 1.punktā vai 
2.punktā minētos apstākļus: 



29.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

29.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija 
pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē 
paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

 

VII.   Iesniedzamie dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti) 
 

30. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, 
atbilstoši Norises noteikumiem pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi 
Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja 
pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās 
apliecinātu kopiju. 
31. Pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
piektās daļas minētie apstākļi. Apliecinājumu jāsagatavo atbilstoši norises noteikumu 2.pielikuma 
formai un kuru paraksta Pretendents, tā vadītājs vai pilnvarota persona ar paraksta tiesībām. 
32. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā 
pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, 
kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus 
pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar 
pretendentu konkrētā līguma izpildei. 
33. Norises noteikumu 30. un 31.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā 
pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem. 
34. Pretendenta piesaistītā sertificētā speciālista kompetentas institūcijas izsniegtā sertifikāta zemes 
kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai kopija. 
35. Pretendenta līguma izpildē iesaistītā sertificēta mērnieka pēdējo divu gadu laikā veikto zemes 
kadastrālās uzmērīšanas darbu (ne mazāk kā 5 kadastrālās uzmērīšanas darbi katrā gadā), kas ietver 
zemes robežu apsekošanu, atjaunošanu un noteikšanu (zemes kadastrālās uzmērīšanas lietās ievietoti 
sertificēta mērnieka parakstīti robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas akti) saraksts 
(saskaņā ar 5.pielikumu). 
36. Parakstītu Tehnisko piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam. 
37. Parakstītu Finanšu piedāvājumu, kurā jānorāda kopējās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, tajās 
ietverot visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, ieskaitot transporta izdevumus, visa 
veida sakaru izmaksas, nodokļus, izņemot Pievienotās vērtības nodokli. Papildu izmaksas un apjoma 
palielinājums līguma darbības laikā nav pieļaujams. 
38. Pilnvaras oriģinālu, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona.  
39. Ja pretendents ir personu grupa (apvienība) vai pretendents pakalpojumu izpildei plāno piesaistīt 
apakšuzņēmēju, tad personu grupa (apvienība) un/vai apakšuzņēmējs aizpilda un iesniedz 
piedāvājumā apakšuzņēmēja apliecinājumu (veidne 7.pielikumā). 
 

 
IX. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas 

 
40. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 



41. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un 
iznākuma. 

X. Piedāvājuma cena 
 

42. Cenā jāiekļauj visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, kā arī jāiekļauj 
kopējās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, tajās ietverot visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos 
izdevumus, ieskaitot transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas, nodokļus, izņemot 
Pievienotās vērtības nodokli. Papildu izmaksas un apjoma palielinājums līguma darbības laikā nav 
pieļaujams. 
 

XI. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 
 
43. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un savus pienākumu pildīšanas laikā, ir tiesības 
pieaicināt ekspertus.  
44. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija rakstiski 
izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka 
atbilstoši Norises noteikumu prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai 
nepilnīga. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas 
nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja pretendents to nav izdarījis 
atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek 
izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.  
45. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un 
finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā 
informācija pēc būtības). 
46. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un /vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā 
institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkumu komisija ir ieguvusi 
informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 
attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
47. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu 
un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
48. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 
norises noteikumu prasībām. 
49. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt 
informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji. 
50. Uz iepirkumu komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un 
trešās daļas noteikumi. Iepirkumu komisija pieņem lēmumus Publisko iepirkumu likuma 24.panta 
pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. 

 
XII. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 
51. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Norises noteikumu minētos 
nosacījumus.  
52. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 
rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt savlaicīgi.  
53. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt 
precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja Iepirkumu 
komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības. 
54. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka 
piedāvājums ir iesniegts.  
55. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un 
kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto 
lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 



Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta 
Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  
56. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, 
piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. 
57. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 
mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 
Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz 
rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar 
uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi 
atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”. 

 
XII. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle 

 
58. Iepirkuma komisija izvēlēsies trīs piedāvājumus ar zemāko cenu (finanšu piedāvājuma 
vienību kopsumma), kas atbilst Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Ar 
Uzvarētājiem tiks slēgta Vispārīgā vienošanās. 
59. Nav paredzēta pretendentu piedāvājumu publiska atvēršanas sanāksme. 
60. Atbilstība norises noteikumos izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā 4 (četru) posmu 
procedūrā, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā 
posmā: 

60.1. 1.posms-piedāvājumu noformējuma pārbaude; 
60.2. 2.posms-atlases dokumentu atbilstības pārbaude; 
60.3. 3.posms-tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 
60.4. 4.posms-piedāvājuma izvēle - zemākās cenas noteikšana. 

61. Konstatējot piedāvājuma būtisku neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt 
Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas 
posmā. 
62. Gadījumā, ja: 

 Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina un/vai  
 Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto    

informāciju un/vai 
 Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma norises noteikumu noteiktajai prasībai un/vai 
 Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai un/vai 
 Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, 

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no 
turpmākās dalības iepirkumā.  
63. Aritmētiskās kļūdas labošana: 

63.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās 
kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā); 
63.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo; 
63.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma 
komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota; 
63.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā 
noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

64. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana: 
64.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 
iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā 
noteikto kārtību un paredzētās iespējas; 
64.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents 
nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu 
cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 



65. Iepirkuma komisija nosaka atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par 
iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām 
atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām. 
 

XIV. Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana 
 par pieņemto lēmumu un līguma slēgšana 

66.Lēmuma pieņemšana: 
66.1. Iepirkumu komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma 
līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Norises noteikumu prasībām atbilstošu 
viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām, par visu 
iepirkuma apjomu.  
66.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
67. Lēmuma publicēšana: 
67.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu 
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un savā mājas lapā. 
67.2. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē komisijas minēto lēmumu un nodrošina tam brīvu 
un tiešu elektronisko pieeju. 
68. Pretendentu informēšana: 
68.1. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  
68.2. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai 
nosūta pretendentam lēmumu, ar kuru noteikts uzvarētājs, papildus norādot visus noraidītos 
pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju 
noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.  
 

XV. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 
 

69. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja 
iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda uzaicinājumā un 
tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, ja visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos 
budžeta resursu limitus, kā arī citos gadījumos saskaņā ar likumu vai šo iepirkuma norises 
noteikumiem. 
 
Pielikumu saraksts 
1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 
2.pielikums – Pretendenta apliecinājums 
3.pielikums – Tehniskā specifikācija 
4.pielikums – Tehniskais piedāvājums 
5.pielikums – Finanšu piedāvājums 
6.pielikums – Iesaistītā speciālista CV un apliecinājums 
7.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums 
8.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts 
9.pielikums – Pakalpojuma līguma projekts 



1.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/1 

 
Uz Pretendenta veidlapas (ja attiecināms) 

Vieta 
Datums 

Daugavpils novada pašvaldības  
Kalupes pagasta pārvaldei 

Ezeru iela 6, Kalupe,  
Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450 

 
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

 
„Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā” 

 
Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 82.pantu 

 
 
Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un 
uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir 
juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt adresi), tā 
(personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma 
iesniegšanu:  
            1. Apliecina savu dalību iepirkumā „Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 
Kalupes pagastā” (iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/1). 

2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma norises noteikumiem un piekrīt visiem iepirkuma 
norises noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

3. Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā. 
4. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
filiāle 

 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 



2.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 
Datums,Vieta 

Daugavpils novada pašvaldības  
Kalupes pagasta pārvaldei 

Ezeru iela 6, Kalupe,  
Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450 

 
A P L I E C I N Ā J U M S  

 
Iepirkumā  

„Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā” 
 

Saskaņā ar iepirkuma norises noteikumu prasībām, es, apakšā parakstījies, Pretendents (ierakstīt 
Pretendenta nosaukumu, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents 
ir fiziska persona) apliecinu sekojošo: 
 

1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts 
uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu tas tika likvidēts; 

 2.   Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

3.   Nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma norises 
noteikumos un tā pielikumos norādītās prasības. 

 
Vārds, uzvārds*  
Amats  
Paraksts  
Datums  
Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 
 
 
 
 



 

3.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 
Pakalpojuma apraksts:  
 
1.daļa - Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 

1. Līguma priekšmets – Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu veikšana, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar pasūtītāja izsniegtajiem rakstiskajiem darba uzdevumiem. 

2. Uzdevumi: 
2.1. veikt apvidus un kamerālās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības, izgatavojot zemes vienību 
zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus un veicot to reģistrēšanu Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
 3. Pasūtītāja izsniegtajos darba uzdevumos tiks norādīts konkrētais objekts un veicamais 
zemes kadastrālās uzmērīšanas veids. Kopā ar darba uzdevumu pasūtītājs izpildītājam izsniegs visus 
darba uzdevuma izpildei nepieciešamos viņa rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu 
tikt uzsākta darba uzdevuma izpilde. 
 4.Zemes vienību ārējo robežu sakārtošanas darbi, kas ietver sevī robežzīmju nostiprināšanu 
un kupicu izveidošanu vai atjaunošanu, kā arī robežstigu ierīkošanu ar savu darbaspēku un 
materiāliem. 
 5.Ievērot Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumus Nr. 1019 „Zemes 
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”. 
 6. Reģistrēto plānu iesniegšana pasūtītājam. 

2.daļa - Zemes ierīcības pakalpojumi 

 1. Līguma priekšmets – zemes ierīcības pakalpojumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu un 
pašvaldības lēmumā par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību noteiktajām prasībām, 
saskaņā ar pasūtītāja izsniegtajiem rakstiskajiem darba uzdevumiem. 
 2. Uzdevums – veikt zemes ierīcības pakalpojumus, t.sk. nepieciešamības gadījumā 
izgatavojot brīvā formā sagatavotā dokumentā precizētu projektētās robežas atrašanās vietu un 
situācijas objektu novietojumu projektētajā teritorijā, sagatavojot zemes ierīcības projektu un 
saņemot pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
 3. Pasūtītāja izsniegtajos darba uzdevumos tiks norādīts konkrētais objekts un veicamais 
zemes ierīcības darbs. Kopā ar darba uzdevumu pasūtītājs izpildītājam izsniegs visus darba 
uzdevuma izpildei nepieciešamos viņa rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu tikt 
uzsākta darba uzdevuma izpilde, t.sk. pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes 
nepieciešamību. 
 4. Apstiprinātais zemes ierīcības projekts jāiesniedz pasūtītājam ar CD pielikumu un 
gadījumos, ja zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts vairākiem īpašniekiem piederošām zemes 
vienībām papildus eksemplāros, atbilstoši pasūtītāja darba uzdevumā norādītajam skaitam. 



4.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās  

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 
 

Tehniskais piedāvājums 
2016.gada _____.februārī 
 
_______(pretendenta nosaukums) piedāvā veikt sekojošus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 
1.daļa - Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 

1. Līguma priekšmets – Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu veikšana, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar pasūtītāja izsniegtajiem rakstiskajiem darba uzdevumiem. 

2. Uzdevumi: 
2.1. veikt apvidus un kamerālās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības, izgatavojot zemes 

vienību zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus un veicot to reģistrēšanu Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

3. Pasūtītāja izsniegtajos darba uzdevumos tiks norādīts konkrētais objekts un veicamais 
zemes kadastrālās uzmērīšanas veids. Kopā ar darba uzdevumu pasūtītājs izpildītājam izsniegs visus 
darba uzdevuma izpildei nepieciešamos viņa rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu 
tikt uzsākta darba uzdevuma izpilde. 

4.Zemes vienību ārējo robežu sakārtošanas darbi, kas ietver sevī robežzīmju nostiprināšanu 
un kupicu izveidošanu vai atjaunošanu, kā arī robežstigu ierīkošanu ar savu darbaspēku un 
materiāliem. 

5.Ievērot Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumus Nr. 1019 „Zemes 
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”. 

6. Reģistrēto plānu iesniegšana pasūtītājam. 

2.daļa - Zemes ierīcības pakalpojumi 

 1. Līguma priekšmets – zemes ierīcības pakalpojumu veikšana atbilstoši normatīvo aktu un 
pašvaldības lēmumā par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību noteiktajām prasībām, 
saskaņā ar pasūtītāja izsniegtajiem rakstiskajiem darba uzdevumiem. 
 2. Uzdevums – veikt zemes ierīcības pakalpojumus, t.sk. nepieciešamības gadījumā 
izgatavojot brīvā formā sagatavotā dokumentā precizētu projektētās robežas atrašanās vietu un 
situācijas objektu novietojumu projektētajā teritorijā, sagatavojot zemes ierīcības projektu un 
saņemot pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
 3. Pasūtītāja izsniegtajos darba uzdevumos tiks norādīts konkrētais objekts un veicamais 
zemes ierīcības darbs. Kopā ar darba uzdevumu pasūtītājs izpildītājam izsniegs visus darba 
uzdevuma izpildei nepieciešamos viņa rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu tikt 
uzsākta darba uzdevuma izpilde, t.sk. pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes 
nepieciešamību. 
 4. Apstiprinātais zemes ierīcības projekts jāiesniedz pasūtītājam ar CD pielikumu un 
gadījumos, ja zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts vairākiem īpašniekiem piederošām zemes 
vienībām papildus eksemplāros, atbilstoši pasūtītāja darba uzdevumā norādītajam skaitam. 
 

Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts  
Datums  
Zīmogs  



 

5.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 Iepazinušies ar iepirkuma „Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 
Kalupes pagastā”, KPP 2016/2 tehniskās specifikācijas prasībām, piedāvājam veikt tehniskajā 
specifikācijā norādīto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu par šādām maksimālajām cenām par 
zemes vienību: 
 
1.daļa - Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 
 

1.1. Neapbūvēts: 
 
Nr.p.k. 

 
Zemes vienības platība (ha) 

Cena par zemes 
vienību EUR bez PVN 

1.1.1. līdz 0.5 ha  
1.1.2. no 0.5 ha līdz 1,5 ha (ieskaitot)  
1.1.3. no 1,51 ha līdz 5,0 ha (ieskaitot)  
1.1.4. no 5,01 līdz 10,0 ha (ieskaitot)  
1.1.5. virs 10,0 ha.  

 
1.2. Apbūvēts: 

Nr.p.k. 
 

Zemes vienības platība (m2) Cena par zemes 
vienību EUR bez PVN 

1.2.1. līdz 100 m²   
1.2.2 no 101 m² līdz 500 m²  
1.2.3. no 501 m² līdz 10 000 m²  
1.2.4. no 10 001 m² līdz 50 000 m²  
1.2.5. virs 50 000 m²  

 
2.daļa - Zemes ierīcības pakalpojumi 

  

N.p.k. Iepirkuma priekšmets Mērvienība 
Cena 

EUR bez PVN 

 2. 
Zemes ierīcības projektu 
izstrādāšana 

1 
pasūtījums 

  

 2.1 
Viena jaunizveidojama zemes 
vienība 

1 
pasūtījums 

 

 2.2 
Divas līdz trīs jaunizveidojamas 
zemes vienības 

1 
pasūtījums 

  

Zemes ierīcības projektu izstrādāšana sevī ietver arī zemes vienību zemes robežu, situācijas 
un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu, veicot to reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 
 
 
 



PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS 
Iepirkuma ID. Nr. KPP 2016/2 

Es/mēs piedāvājam veikt pieprasītos pakalpojumus paredzētajos termiņos atbilstoši 
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām par šādām cenām: 

Pakalpojuma daļa 
 

Cena EUR bez PVN 

1. daļa - Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi  

1.1. Neapbūvēts: (1.1.1- 1.1.5. kopsumma) 

1.2. Apbūvēts: (1.2.1.-1.2.5. kopsumma) 

2. daļa – Zemes ierīcības pakalpojumi 
 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana 
(2.1.-2.2. kopsumma) 

KOPĀ: 
 

 
 
 
Pretendenta nosaukums 

 

Vārds, uzvārds, amats  
 
Paraksts 

 

z.v. 
 

 
 

 



 

6.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 

IESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA CV UN APLIECINĀJUMS 

 
Iepirkumam ID Nr. KPP 2016/2 

Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā 

 

Vārds un uzvārds: 

Tālrunis: 

E – pasta adrese: 

Kvalifikācija, sertifikāta Nr. 

2. Iepriekšējo divu gadu laikā sniegtie nozīmīgākie pakalpojumi: (saskaņā ar norises noteikumu 
35.punktu) 

Nr. 
Objekta nosaukums, kadastra 

apzīmējums, platība u.c. 
raksturojošie elementi 

Pasūtītāja nosaukums, adrese un 
kontaktpersona un tālruņa numurs 

Darbu izpildes 
termiņi 

(no - līdz) 

2014.gads 

1.    

...    

2015.gads 

1.    

...    

 

3. Ar šo es, (Vārds, uzvārds), apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties iepirkumā „Zemes vienību 

kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā”, ID Nr. KPP 2016/2, līguma izpildē, 

gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums 

tiek noslēgts. 

 

 

Speciālista paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Datums:  
 
 

 



 

7.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 
 

Pretendenta personu grupā (apvienībā) ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums 
par gatavību iesaistīties līguma izpildē (veidne) 

 
Ar šo ________________________________ (<personu grupā (apvienībā) ietilpstošā 

dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums>) apņemas strādāt pie ___________________________ 
(<Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs>) iepirkuma līguma izpildes kā pretendenta 
<Pretendenta nosaukums>personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs <atstāt vajadzīgo>, 
gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts Līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 
paredzēt iepirkuma norises laikā, par kuriem __________________________ (<personu apvienībā 
ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums(<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties 
informēt pasūtītāju. 

 
Personu apvienībā ietilpstošā 
uzņēmuma/apakšuzņēmēja 
nosaukums (<atstāt vajadzīgo>) 

 

1Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats 

 
 

Paraksts 
 
 

Datums 
 
 

Datums 
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 

 
 
 

                                                 
1Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem – juridiskām personām. 



 

8.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 
PROJEKTS 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 
par zemes vienību kadastrālas uzmērīšanas pakalpojumu nodrošināšanu 

 
Kalupē, 2016.gada ____.___________ 
      
Kalupes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000030396, juridiskā adrese ezeru iela 6, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads, tās vadītājas  Ināras Ūbeles personā, kura darbojas saskaņā ar Kalupes pagasta 
pārvaldes Nolikumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses 

un vispārīgās vienošanās dalībnieki (turpmāk – Dalībnieki) no otras puses 

1) ……………… , reģ.Nr. .........................., tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz 
statūtu (nolikuma) pamata,  

2) ……………… , reģ.Nr. .........................., tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz 
statūtu (nolikuma) pamata,  

3) ……………… , reģ.Nr. .........................., tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz 
statūtu (nolikuma) pamata,  

no otras puses, visi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma „Zemes vienību kadastrālā 
uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā”, KPP 2016/2 (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem 
un dalībnieku iesniegtajiem piedāvājumiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – 
Vienošanās, par sekojošo: 

1. Vienošanās priekšmets 

1.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs izvēlas Dalībnieku pakalpojuma līguma noslēgšanai 
par zemes mērniecības un zemes ierīcības pakalpojumu sniegšanu, (turpmāk tekstā – pakalpojums).  

1.2. Pasūtītājs slēdz vienošanos ar 3 (trīs) Dalībniekiem par iespēju piedāvāt mērniecības 
pakalpojumus Pasūtītājam pēc konkrētās vajadzības.  

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Vienošanās mērķis ir noteikt un raksturot, 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no Vienošanās 
noslēgšanas brīža starp Pasūtītāju un Dalībniekiem slēdzamos pakalpojuma līgumus un paredzēt 
kārtību, pamatojoties uz kuru tiks slēgti šie līgumi, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz 
pakalpojuma cenu, apjomu, sniegšanas termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.  
2.2. Parakstot Vienošanos, Pasūtītājs un Dalībnieki, pamatojoties uz Dalībnieku piedāvājumiem 
iepirkumā, vienojas par maksimāli pieļaujamo viena mērniecības pakalpojuma cenu, par kuru 
Dalībnieks apņemas sniegt konkrēto pakalpojumu Vienošanās darbības laikā.  
2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties, ka Dalībnieks sniegs kvalitatīvu pakalpojumu līgumā noteiktajā 
laikā, vietā un apjomā, par cenu, kura nepārsniegs Vienošanās 2.2.punktā minēto maksimāli 
pieļaujamo cenu.  

3. Vienošanās darbības laiks 

3.1. Vienošanās stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji.  
3.2. Vienošanās darbības laiks: 36 (trīsdesmit) mēneši no Vienošanās noslēgšanas brīža vai līdz 
Vienošanās 4.3.punktā noteiktās maksimālās summas sasniegšanai. 



4. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība 

4.1. Viena mērniecības pakalpojuma veida maksimāli pieļaujamā cena (turpmāk – cena) ir noteikta 
Dalībnieku iesniegtajos Finanšu piedāvājumos, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.  
4.2. Cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar mērniecības pakalpojumu sniegšanu visā līguma 
darbības termiņā, tajās ietverot visus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli. Līguma izpildes laikā Pretendents nepiedāvās Pasūtītājam augstākas izmaksas, kā 
tās ir noteiktas šajā piedāvājumā. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, 
ir iekļautas veiktajos aprēķinos.  
4.3. Vienošanās ietvaros tiek slēgti Pakalpojuma līgumi, kuru kopējā summa nepārsniedz 41 999 
eiro neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).  
4.4. Norēķinu kārtība starp Pasūtītāju un Dalībnieku tiek noteikta Pakalpojuma līgumā.  
 

5. Pakalpojuma līgumu piešķiršanas kārtība 

5.1. Pasūtītājs nodrošina pakalpojuma līguma piešķiršanas procedūras organizēšanu, nosakot par to 
atbildīgo personu, kuras pienākums ir pakalpojuma līguma piešķiršanas procedūras organizēšana un 
lēmuma pieņemšana saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, turpmāk – atbildīgā persona.  
5.2. Pakalpojuma līgumus saskaņā ar Vienošanās noteikto pakalpojuma līgumu piešķiršanas kārtību 
slēdz Pasūtītājs ar vienu no Dalībniekiem.  

5.3. Pakalpojuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība: 

5.3.1. Uzaicinājums (1.pielikums) tiek nosūtīts elektroniskā formā uz Vienošanās norādītajām 
Dalībnieku kontaktpersonu e-pasta adresēm. Elektroniski nosūtītais dokuments ir uzskatāms par 
saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.  
5.3.2. Vienošanās norādītā Dalībnieka kontaktpersona pēc Uzaicinājuma elektroniskas saņemšanas 
tās pašas darba dienas laikā elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai (uz Vienošanās 9.11.punktā 
norādīto e-pasta adresi) apstiprina tā saņemšanas faktu.  
5.3.3. Dalībnieki 2 (divu) darba dienu laikā no Uzaicinājuma saņemšanas elektroniski iesniedz 
Pasūtītāja atbildīgajai personai piedāvājumu (Vienošanās 1.pielikums), norādot attiecīgā 
pakalpojuma sniegšanas iespējas, vienas vienības cenu eiro bez PVN. Piedāvātā cena var būt 
zemāka, bet tā nedrīkst pārsniegt Vienošanās 4.1.punktā noteikto cenu. Elektroniski nosūtītais 
dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.  
5.3.4. Pasūtītājs pēc piedāvājuma elektroniskas saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski 
apstiprina Dalībniekam tā saņemšanas faktu.  
5.3.5. Ja Dalībnieks Vienošanās 5.3.3. punktā noteiktajā termiņā piedāvājumu neiesniedz, tad 
uzskatāms, ka Dalībnieks atsakās no konkrētā pakalpojuma sniegšanas.  
5.3.6. Piedāvājumā Dalībniekam ir jāsniedz informācija par visām Pasūtītāja Uzaicinājumā 
norādītajām pozīcijām.  
5.3.7. Pasūtītājam ir tiesības lūgt Dalībniekam detalizēti izskaidrot tā piedāvājumā norādīto 
Pakalpojuma izmaksu veidošanos. Dalībniekam ir pienākums detalizēti izskaidrot piedāvājumā 
norādīto Pakalpojuma izmaksu veidošanos 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma 
saņemšanas dienas. Vienošanās norādītā Dalībnieka kontaktpersona pēc Pasūtītāja pieprasījuma 
saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski apstiprina Pasūtītājam pieprasījuma 
saņemšanas faktu.  
5.3.8. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanai 
noteiktā termiņa beigām.  
5.3.9. Pasūtītājs slēdz Pakalpojuma līgumu ar to Dalībnieku, kurš piedāvājis viszemāko konkrētā 
pakalpojuma cenu, un uz elektroniskā pasta adresi paziņo pieņemto lēmumu visiem piedāvājumus 
iesniegušajiem Dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.  
5.3.10. Ja vairāku lētāko dalībnieku iesniegtās cenas sakrīt, izvēlas to dalībnieku, kurš piedāvāja 
zemāko cenu iepirkumā. 
5.4. Pasūtītājs un izvēlētais Dalībnieks pakalpojuma līgumu slēdz 2 (divu) darba dienu laikā no 
pilnvarotās personas lēmuma pieņemšanas brīža.  



 
 
5.5. Dalībnieks nodrošina Pakalpojuma līguma kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā. 

6. Līdzēju tiesības un pienākumi 

6.1. Dalībnieku tiesības un pienākumi:  
6.1.1. Dalībnieks apņemas nodrošināt Pasūtītājam pakalpojuma sniegšanu, veicot to godprātīgi, 
efektīvi, pilnā apjomā un ar pienācīgu rūpību.  
6.1.2. Dalībnieks sniedz Pakalpojumu saskaņā ar konkrētā pakalpojuma līguma nosacījumiem un 
savu piedāvājumu iepirkumam.  
6.1.3. Dalībnieks, kurš ieguvis tiesības slēgt konkrēto pakalpojuma līgumu, slēdz to Pasūtītāja 
norādītajā laikā un vietā.  
6.1.4. Dalībnieks apņemas izpildīt pakalpojumu, ievērojot visus noteikumus, kas noteikti 
pakalpojuma līguma Tehniskajā specifikācijā.  

6.1.5. Dalībnieks ir atbildīgs par pakalpojuma sniegšanas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām.  
6.1.6. Dalībnieks Vienošanās darbības laikā garantē pakalpojuma līgumu piešķiršanas kārtības 
ievērošanu.  
6.1.7. Personālu, kuru Dalībnieks ir iesaistījis vienošanās izpildē, par kuriem viņš ir sniedzis 
informāciju piedāvājumā, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  
6.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  
6.2.1. Pasūtītājs nodrošina Dalībnieku vienlīdzīgu konkurenci un godīgu attieksmi pret tiem.  
6.2.2. Pasūtītājs nodrošina pakalpojuma līgumu piešķiršanas procedūras organizēšanu saskaņā ar 
Vienošanās nosacījumiem.  

6.2.3. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā garantē pakalpojuma līgumu piešķiršanas kārtības 
ievērošanu.  
 

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana 

7.1. Vienošanos var nebūtiski papildināt, grozīt vai izbeigt pirms termiņa Līdzējiem savstarpēji 
rakstiski vienojoties, kas pēc parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.  

7.2. Ja Dalībnieks Vienošanās darbības laikā veic Vienošanās vai pakalpojuma līgumam neatbilstošu 
darbību, tad Līdzēji uzskata, ka ar šīs darbības veikšanu Dalībnieks ir vienpusēji lauzis Vienošanos 
un Dalībnieks zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības.  
7.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa ar atsevišķu Dalībnieku gadījumos, ja:  
7.3.1. Dalībnieks kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;  

7.3.2. Dalībnieks neizpilda pakalpojumu līgumā norādītajā termiņā vai kvalitātē;  

7.3.3. Dalībnieks nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no Vienošanās vai pakalpojuma līguma 
nosacījumiem;  

7.3.4. Dalībnieks neiesniedz savu piedāvājumu uz vairāk kā 3 (trīs) Uzaicinājumiem. 
7.4. Pasūtītājs uzsaka Vispārīgo vienošanos, nedēļu iepriekš brīdinot visus Dalībniekus, ja ir 
sasniegta Vienošanās 4.3.punktā noteiktā summa. 
7.5. Ikviena Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Vispārīgo vienošanas, brīdinot par to pārējās Puses 
vienu mēnesi iepriekš.  

8. Nepārvarama vara 
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 
karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, 
kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 
stāšanās spēkā.  



8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 
pārējiem Līdzējiem. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Vienošanās 
paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 
raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Vienošanās saistību 
izpildes.  
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Vienošanās darbības termiņš tiek pārcelts 
atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Vienošanās pārtraukšanu.  
 

9. Citi noteikumi 
9.1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Vienošanās, Līdzēji vadās no iepirkuma nosacījumu 
prasībām, Dalībnieku piedāvājumiem iepirkumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

9.2. Visi strīdi starp Līdzējiem risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, Latvijas Republikas 
tiesā.  

9.3. Vienošanās ir saistoša Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.  

9.4. Līdzēji apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus pārējiem 
Līdzējiem, vai kaitēt pārējo Līdzēju interesēm.  

9.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma 
noteikumu tulkošanu.  

9.6. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija, Dalībnieka iesniegtais 
darbs līguma izpildē vai citāda veida dati, pieder Pasūtītājam, ir tā īpašums un ir izmantojama 
vienīgi līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar 
Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Dalībniekiem nav tiesību jebkādā veidā 
ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to.  

9.7. Dalībnieki ir atbildīgi par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies darbības vai 
bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  

9.8. Visus ar līgumu saistītos Līdzēju savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz līgumā norādīto 
adresi vai citu adresi, ko viens Līdzējs ir paziņojis otram Līdzējam. Ārkārtējos gadījumos 
paziņojumus drīkst nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu.  

9.9. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski 
un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.  

9.10. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Vienošanās darbības laikā nozīmē ______________ 
(atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats)>, tālrunis __________, mob.tālrunis _______________, 
fakss ____________, e-pasts _________________, kura organizē pakalpojuma līguma piešķiršanas 
procedūru.  

9.11. Dalībnieks _______________ par pilnvaroto pārstāvi Vienošanās darbības laikā nozīmē 
______________ (atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats)>, tālrunis __________, mob.tālrunis 
_______________, fakss ____________, e-pasts _________________.  

9.12. Dalībnieks _______________ par pilnvaroto pārstāvi Vienošanās darbības laikā nozīmē 
______________ (atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats)>, tālrunis __________, mob.tālrunis 
_______________, fakss ____________, e-pasts _________________.  

9.13. Dalībnieks _______________ par pilnvaroto pārstāvi Vienošanās darbības laikā nozīmē 
______________ (atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats)>, tālrunis __________, mob.tālrunis 
_______________, fakss ____________, e-pasts _________________.  

9.14. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Vienošanās izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā 
pakalpojuma līgumu piešķiršanas kārtības organizēšanu un izpildi.  

9.15. Pilnvaroto pārstāvju vai Līdzēju rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to 
paziņot pārējiem Līdzējiem 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža  



9.16. Vienošanās sagatavota uz ___ (skaits vārdiem) lapām, ________ eksemplāros ar vienādu 
juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet pārējie attiecīgi pie katra Dalībnieka.  

9.17. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas:  
9.17.1. 1.pielikums – Uzaicinājums uz 1 lapas un Dalībnieka veidlapa uz 1lapas;  

9.17.2. 2.pielikums - Dalībnieka ____________ Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lapām;  

9.17.3. 3.pielikums - Dalībnieka ____________ Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lapām;  
9.17.4. 4.pielikums - Dalībnieka ____________ Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lapām  

 
PASŪTĪTĀJS 
 
Kalupes pagasta pārvalde 
Reģ.Nr. 90000030396 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag.,  
Daugavpils nov., LV-5450 
Valsts kase TRELLV22 
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DALĪBNIEKI /visi dalībnieki, kas paraksta 

vienošanos/ 

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

Reģistrācijas Nr. ........................................ 

Adrese: ......................................................, 

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

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

 

 
Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja 
 
_________________________ 

 

 

 

_______________________ .............................. 

z.v. 

                /I. Ūbele/ 
 

  

 



 

Vispārīgās vienošanās Nr. ____ 
1.pielikums 

 
KALUPES PAGASTA PĀRVALDES UZAICINĀJUMS 

(DARBA UZDEVUMS) 
 
2016.gada ___.__________________ 

Kam: [Dalībnieka nosaukums, kontaktinformācija] 
 
 
Lūdzu iesniegt piedāvājumu kārtējā pakalpojuma līguma noslēgšanai, saskaņā ar Vispārīgās 
vienošanās par zemes vienību kadastrālas uzmērīšanas pakalpojumu nodrošināšanu noteikumiem 
(iepirkuma ID Nr. KPP 2016/2). 
 
 
Pasūtītāja pieprasījums: 
 
Pieprasījuma apraksts: ________________________________________________________ 
 

Nr.p.k. 
Zemesgabala (zemes 
vienības) adrese vai 

nosaukums 

Zemesgabala (zemes 
vienības) kadastra 

numurs (apzīmējums) 

Zemesgabala (zemes 
vienības) platība 

1.    
2.    
...    

 
Pakalpojuma izpildes vēlākais iespējamais izpildes termiņš: ________________; 
                                                                                                                                    (gads, mēnesis, datums) 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: ____________________________; 
(gads, mēnesis, datums, precīzs laiks) 

E-pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai: __________________________; 
 

Cita informācija: (ja nepieciešams). 
 
Pielikumā: tehniskā dokumentācija (ja nepieciešams).  
 

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts __________________________ 
 



 

DALĪBNIEKA VEIDLAPA 
(PIEDĀVĀJUMS) 

 
2016.gada ___.__________________ 
 
[Dalībnieka nosaukums, kontaktinformācija] 
 
 
Dalībnieka piedāvājums kārtējā pakalpojuma līguma noslēgšanai saskaņā ar Pasūtītāja 2016.gada 
__________________ uzaicinājumu (turpmāk – uzaicinājums): 
 
Apņemas veikt _________________________________________________________________ 
par šādu summu: 

 
 

Nr.p.
k. 

Zemesgabala (zemes 
vienības) adrese vai 

nosaukums 
 

Zemesgabala (zemes 
vienības) kadastra 

numurs (apzīmējums) 
 

Zemesgabala 
(zemes vienības) 

platība 

Cena EUR 
bez PVN 

1.     
2.     

 Kopā eiro (bez 
PVN) 

 

 PVN 21%  

   Kopā eiro (ar PVN)  
 
 

Piekrītu visiem uzaicinājuma nosacījumiem.  
 
Dalībnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts _______________________________ 
z.v. 



 

9.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālās 

uzmērīšana pakalpojumi Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2016/2 

 
 
PROJEKTS 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 
par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem  

 (iepirkuma ID. Nr. KPP 2016/2) 
 
 
Kalupe, 

 
2016.gada __.________________ 

 
Kalupes pagasta pārvalde, reģ. Nr.90000030396, juridiskā adrese ezeru iela 6, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads, tās vadītājas  Ināras Ūbeles personā, kura darbojas saskaņā ar Kalupes pagasta 
pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un _____________________, 
kuru pārstāv _________________________, kas darbojas uz ________________ pamata, turpmāk 
tekstā „Izpildītājs”, no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā Puse/-es), saskaņā ar 
iepirkuma „Zemes vienību kadastrālā uzmērīšanas pakalpojumi Kalupes pagastā” (identifikācijas 
Nr. KPP 2016/2) rezultātā noslēgto 2016.gada ___.____________ vispārīgo vienošanos Nr.______, 
no brīvas gribas, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts – 
Līgums: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt 

__________________________________, turpmāk – Objekts, zemes kadastrālo uzmērīšanu 
(vai zemes ierīcības pakalpojumus) atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, darba uzdevumam (Pielikums Nr.1) un citiem Līguma noteikumiem, 
turpmāk – Pakalpojums. 

1.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, 
kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.  
 

2. Pakalpojuma izpildes termiņš  
2.1. Pakalpojuma izpildes termiņš ir ________________.  
2.2. Pakalpojuma izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā 

veidā. 
 

3. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas kārtība 
3.1. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad abas Puses paraksta Pakalpojuma 

pieņemšanas-nodošanas aktu, turpmāk – Akts. Pēc atbilstoši Līguma noteikumiem pilnā 
apjomā izpildītiem Pakalpojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros 
sagatavotu Aktu. Aktā tiek norādīti Izpildītāja nodoto un Pasūtītāja pieņemto Pakalpojumu 
nosaukumi, apjoms un atzīme par Pakalpojumu atbilstību Līguma noteikumiem. Akts pēc tā 
abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.2. Pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājam ir tiesības 1 (viena) 
kalendārā gada laikā pārbaudīt veikto Pakalpojumu kvalitāti un atbilstību Līguma 
noteikumiem. Ja tiek konstatētas neprecizitātes, Izpildītājam ir pienākums bez maksas veikt 
labojumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

3.3. Ja Pasūtītājs, pieņemot Pakalpojumu, konstatē, ka Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi un/vai 
neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Pakalpojumu un neparaksta Aktu. Šādā 



gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, turpmāk – Trūkumu akts, kurā norāda 
Pakalpojumam konstatētos trūkumus, to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. 
Trūkumu aktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt 
līgumsodu par Izpildītāja Līguma saistību izpildes termiņa kavējumu. 

3.4. Pasūtītāja sastādīts un iesniegts Trūkumu akts ir saistošs Izpildītājam tā saņemšanas dienā. 
3.5. Pēc Trūkumu aktā norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Pakalpojuma 

nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.  
3.6. Ja Izpildītājs atsakās novērst Trūkumu aktā norādītos trūkumus vai šo trūkumu novēršana nav 

iespējama, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vispār atteikties no Pakalpojuma pieņemšanas, neveikt par 
tiem samaksu, kā arī Izpildītājam pieprasīt avansa (Līguma 4.4.1.punkts) atmaksu, zaudējumu 
atlīdzību, līgumsodu. 
 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 
4.1. Par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

atlīdzību EUR ________ (______________), turpmāk –– Atlīdzība, neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli, turpmāk - PVN. Pievienotais vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši 
katrreizējā maksājuma summai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās procentu 
likmes apmērā. 

4.2. Atlīdzībā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, kas saistītas ar Līguma 
noteikumu izpildi.  

4.3. Ja Izpildītājs Pakalpojumu neveic atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs no 
Atlīdzības ieturēt līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī 
zaudējumus, kas radīti Pasūtītājam. 

4.4. Atlīdzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam šādā kārtībā: 
4.4.1. avansu ______ % (_______ procentu) apmērā no kopējās Atlīdzības summas jeb 

EUR __________ (_______________), neieskaitot PVN, - 10 (desmit) darba dienu laikā 
no Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas; 

4.4.2. Atlikušo Atlīdzības summas daļu EUR _________________ (_______________) 
apmērā, neieskaitot PVN, - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes pilnā 
apmērā, kas apliecināts ar Pušu abpusēji parakstītu Aktu, un Izpildītāja rēķina 
saņemšanas dienas. 

4.5. Atlīdzības samaksu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja 
Līguma 12.punktā norādīto bankas kontu.  

4.6. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu uz 
Izpildītāja Līguma 12.punktā norādīto bankas kontu. 
 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.  
5.2. Izpildītājs apliecina, ka pilnībā pārzina Pakalpojuma saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt 

Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 
5.3. Izpildītājs apņemas: 

5.3.1. nodrošināt Pakalpojumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām; 

5.3.2.  Pakalpojuma izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus materiālus, 
tehniku, darbarīkus, transportu un citus Pakalpojuma izpildē nepieciešamos resursus; 

5.3.3. uzņemties pilnu atbildību par Pakalpojumu izpildē iesaistīto personu rīcību kā par 
savu; 

5.3.4. veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu, 
lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību; 

5.3.5. neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja šajā punktā 
minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un atlīdzināt 
Pasūtītājam zaudējumus; 



5.3.6. ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam 
informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un norisi; 

5.3.7. par visiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja, ietekmē Darbu izpildi 
un/vai kavē Darbu pabeigšanu nolīgtajā termiņā, Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju 
3 (trīs) darba dienu laikā no minēto apstākļu rašanās dienas; 

5.3.8. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas varētu negatīvi 
ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, un kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi (Līguma 
6.4.punkts) sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu 
radītajām sekām vai kā tās samazināt;  

5.3.9. Trūkumu akta sastādīšanas gadījumā ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, 
transportu, citiem Pakalpojuma trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par 
saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja konstatētos Pakalpojuma trūkumus, izņemot 
gadījumus, ja Pakalpojumu trūkumi ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja darbību, kas 
nav atkarīgas no Izpildītāja, rezultātā;  

5.4. Izpildītājs atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar Pasūtītāju un no tā izrietošajām 
sekām, kā arī par Pakalpojuma norises gaitu un ar to saistīto darbību likumīgu izpildi. 

5.5. Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā nodrošina tīrību un kārtību Objektā.  
 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
6.1. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti un 

Pakalpojuma trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.  
6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. 
6.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību 

(neapmaksā) par neiekļautajām Pakalpojuma izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām. 
Šajā punktā minētās izmaksas sedz Izpildītājs. 

6.4. Par Līguma izpildes kontroli atbildīgā Pasūtītāja kontaktpersona ir ________________, 
tālruņa numurs: ________________, faksa numurs: _______________, e-pasts: 
____________________. 

6.5. Līguma 6.4.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus 
Izpildītājam Pakalpojuma izpildē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī pieprasīt no 
Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un norisi. 
 

7. Pušu atbildība 
7.1. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, kā arī par otrai Pusei 

radītiem zaudējumiem, atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

7.2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle 
komats pieci procenti) apmērā no Līgumā paredzētās kopējās summas par katru Līguma 
2.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no Līgumā paredzētās kopējās summas, kā arī atlīdzina visus Pasūtītājam nodarītos 
zaudējumus pēc Pasūtītāja veikta aprēķina.  

7.3. Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle 
komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, 
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumā paredzētās kopējās summas, ja Pasūtītājs 
nemaksā Izpildītājam Līgumā noteiktajos termiņos. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības 
pienākuma. 

7.5. Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Līgumsoda 
samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā. 
 
 

8. Līguma termiņš 



8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz savstarpējo saistību 
pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa saskaņā ar Līguma 
noteikumiem.  

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajos 
gadījumos, kā arī Pusēm atsevišķi vienojoties. 

8.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja piekrišanas, ja: 
8.3.1. Izpildītājs Pakalpojumu veic nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem 

un ir sastādīts vairāk kā viens Trūkumu akts;  
8.3.2. Pasūtītājam nav piešķirts Līguma izpildei paredzētais finansējums no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem;  
8.3.3. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta un Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu; 
8.3.4. Izpildītājs nepamatoti ir aizkavējis Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu izpildes 

termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, no Līguma 2.1.punktā 
noteiktā Darbu izpildes termiņa. 

8.4. Līgums 8.3.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc 
Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par 
Līgumu izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.  

8.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 10 (desmit) 
kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu par 
Līguma noteikumiem atbilstoši veiktiem Darbiem un nokavējums pārsniedz 20 (divdesmit) 
darba dienas. 

8.6. Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses veic savstarpējos norēķinus, t.sk. līgumsoda 
samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu, saskaņā ar Līguma noteikumiem, atmaksu, 15 
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas 
parakstīšanas vai paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas.  

 
9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru 
nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata 
dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, 
epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku 
streikus). 

9.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem 
atsaucas. 

9.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta rakstveidā 
trīs dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto saistību 
izpildes termiņu. 

10. Strīdu izšķiršana 
10.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās 

netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

10.2. Rakstiskas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, tiek izskatītas 10 darba dienu 
laikā, skaitot no to saņemšanas dienas.  

 
11. Citi noteikumi 

11.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji 
vienojoties, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības veikt darbības 
vienpusēji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 



11.2. Puses apliecina, ka tām ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un 
citiem normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

11.3. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi 
viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un 
gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto 
informāciju. 

11.4. Pusēm ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā rakstveidā informēt vienai otru par 
izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un 
kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par 
Līguma izpildes kontroli atbildīgā personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par 
izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei. 

11.5. Ar šo Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību 
pārņēmējiem. 

11.6. Līgums ar tā pielikumiem sagatavots latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu 
juridisko spēku uz ____ (______) numurētām lapām, katrai Pusei pa vienam Līguma 
eksemplāram. Pie Līguma kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 

11.6.1. Pielikums Nr.1 – Pasūtījums (darba uzdevums) Nr.___ uz __ (________) 
lapām; 

11.6.2. Pielikums Nr.2 - Piedāvājums uz __ (________) lapām. 
 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

PASŪTĪTĀJS: 
Kalupes pagasta pārvalde 
Reģ.Nr. 90000030396 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., 
Daugavpils nov., LV-5450 
Valsts kase TRELLV22 
n/k LV06TREL9812131002000 

 IZPILDĪTĀJS: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Banka: ___________________________ 
Kods: ____________________________ 
Konts: ___________________________ 

 
Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja 
 
_________________________ 

  
 
 
 
____________________________ 
            /_______________/ 

              /I. Ūbele/ 
 

   

 
 


