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„Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana 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 – Iepirkuma komisijas locekle 
Jeļena Gavrilova (tel. 65447833) 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: KPP 2015/1. 
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, 
Kalupē, Kalupes pag., Daugavpils nov. 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. 
 

III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 
 
8. Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītājam līdz 2015.gada 3.martam 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). 
9. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. 
10. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 
noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
11. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma norises noteikumos noteiktā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 

  
IV. Piedāvājuma noformēšanas prasības 

 
12. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā 
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 



13. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 
13.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 
13.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese (Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru iela 6, Kalupe, 

Kalupes pag., Daugavpils nov.); 
13.3. Atzīme „Zemes kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā”; 
13.4. Atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 3.martam plkst. 10.00” 

14. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, 
numurētas un aizzīmogotas. 
15. 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. 
16. Piedāvājumā jāietver: 

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

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

V. Līguma izpildes laiks 
 
21. Paredzamais līguma izpildes laiks: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
22. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu. 
 

VI. Prasības pretendentiem 

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

24. 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: 

24.1. 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 tas tika likvidēts; 

24.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā 
no valstīm pārsniedz 150 euro. 

25. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 
25.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai citā reģistrā Latvijā vai atbilstoši attiecīgās 
valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama. 

 
VII.   Iesniedzamie dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti) 

 
26. 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. 
27. Pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 
piektās daļas minētie apstākļi. Apliecinājumu jāsagatavo atbilstoši norises noteikumu 2.pielikuma 
formai un kuru paraksta Pretendents, tā vadītājs vai pilnvarota persona ar paraksta tiesībām. 
28. 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. 
29. Norises noteikumu 25. un 26.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā 
pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem. 
30. Pretendenta piesaistītā sertificētā speciālista kompetentas institūcijas izsniegtā sertifikāta zemes 
kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai kopija. 
31. 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). 
 

VIII. Apmaksas noteikumi 
 
32. Pasūtītājs veic līguma apmaksu 30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas- nodošanas akta 
parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
 

IX. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas 
 

33. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 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 
34. Pretendents norāda piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN.  
35. Cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām 
un citus iespējamos riskus  

 
XI. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

 
36. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un savus pienākumu pildīšanas laikā, ir tiesības 
pieaicināt ekspertus.  
37. 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.  
38. 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). 
39. 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. 
40. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu 
un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
41. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 
norises noteikumu prasībām. 
42. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt 
informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji. 
43. 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 

 
44. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Norises noteikumu minētos 
nosacījumus.  
45. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 
rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt savlaicīgi.  
46. 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. 
47. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka 
piedāvājums ir iesniegts.  
48. 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.  
49. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, 
piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. 
50. 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 

 
51. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena (bez PVN) par visu piedāvājumu. 
52. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst norises noteikumos minētajām 
prasībām un tehniskajām specifikācijām. 
53. Atbilstība norises noteikumos izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā 4 (četru) posmu 
procedūrā, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā 
posmā: 

53.1. - 1.posms-piedāvājumu noformējuma pārbaude; 
53.2. - 2.posms-atlases dokumentu atbilstības pārbaude; 
53.3. - 3.posms-tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 
53.4. - 4.posms-piedāvājuma izvēle - zemākās cenas noteikšana. 

54. Konstatējot piedāvājuma būtisku neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt 
Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas 
posmā. 
55. 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.  
56. Aritmētiskās kļūdas labošana: 

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

57. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana: 
57.1. 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; 
57.2. 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. 

58. 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. 
 

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

59. Lēmuma pieņemšana: 
59.1. 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.  
59.2.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
       60.Lēmuma publicēšana: 
60.1.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. 
60.2. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē komisijas lēmumu minēto lēmumu un nodrošina 
tam brīvu un tiešu elektronisko pieeju. 
       61. Pretendentu informēšana: 
61.1. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  
61.2. 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.  
 

XIV. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 
 

64. 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 šī iepirkuma norises 
noteikumiem. 
 
 
Pielikumu saraksts 
1. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 
2.pielikums – Pretendenta apliecinājums 
3.pielikums – Tehniskā specifikācija 
4.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums 
5.pielikums – Iesaistītā speciālista CV un apliecinājums 
6.pielikums – Iepirkuma līgums (projekts) 
 
 

 



1.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālā 

uzmērīšana Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1 

 
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 kadastrālā uzmērīšana 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 kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā” 
(iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1). 

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. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļauti visi darbu veikšanai nepieciešamie 
resursi, materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem 
nebūtu iespējams darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus. 

4. . Apņemas kadastrālo uzmērīšanu veikt 4 (četru) mēnešu laikā. 
5. 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 kadastrālā 

uzmērīšana Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1 

Vieta  
Datums  

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 kadastrālā uzmērīšana 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 Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda, 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 kadastrālā 

 uzmērīšana Kalupes pagastā”  

Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

izgatavošana  
 
Pakalpojuma apraksts:  
1.Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana:  

1.1.Zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamās informācijas pieprasīšana un 
saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras un 
Pasūtītāja.  
1.2.Kadastrāli uzmērīto nekustamo īpašumu robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 
plānu projektu izgatavošana un saskaņošana ar pasūtītāju un citām atbildīgajām institūcijām, 
kuras noteiktas normatīvajos aktos.  
1.3.Kadastrāli uzmērīto nekustamo īpašumu robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 
plānu izgatavošana, uzmērīšanas rezultātā iegūto datu iesniegšana Valsts zemes dienestā to 
aktualizācijai valsts kadastra informācijas sistēmā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
1.4.Kadastrāli uzmērīto, aktualizēto un valsts kadastra sistēmā reģistrēto uzmērīšanas materiālu 
iesniegšana pasūtītājam. 

2. 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. 
3. 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”. 
• zemes vienību kadastrālā uzmērīšana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
tai skaitā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu.  

 
Kalupes pagastā esošo, kadastrāli uzmērāmo, zemes vienību saraksts  

(katrai zemes vienībai darbi izpildāmi kā atsevišķam īpašumam) 
 

Nr.p.k. Zemes vienības nosaukums/ adrese Kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

1. Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0264 1.10 
2. Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0600 1.00 
3. „Kļavas-4”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0246 1.20 
4. „Eglīši”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 001 0053 2.00 
5. Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 001 0171 5.00 
6. „Baltmuiža 6”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 002 0342 2.80 
7. „Svīres”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 002 0195 2.60 
8. „Zahars”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0465 53.80 
9. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0616 1.50 
10. „Pie pansionāta”, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0620 0.10 
11. „Pansionāts”, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0554 0.05 
12. „Kalupe-1”, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0368 0.40 
13. „Kalupe-2”, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0369 0.23 
14. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0610 0.20 
15. „Kodoliņi”, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0384 0.52 
16. „Laimdota”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 005 0148 1.10 
17. „Ceļa”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 007 0152 4.60 



4.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālā 

uzmērīšana Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1 

 
 

Tehniskais un finanšu piedāvājums 
 

Nr. 
p.k. 

Tehniskās specifikācijas prasības 
Pretendenta tehniskais 

piedāvājums 
1. Zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai 

nepieciešamās informācijas pieprasīšana un 
saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva, 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras un 
Pasūtītāja.  

Tiks nodrošināts/ netiks 
nodrošināts 

2. Kadastrāli uzmērīto nekustamo īpašumu 
robežu plānu, situācijas plānu un 
apgrūtinājumu plānu projektu izgatavošana un 
saskaņošana ar pasūtītāju un citām 
atbildīgajām institūcijām, kuras noteiktas 
normatīvajos aktos.  

Tiks nodrošināts/ netiks 
nodrošināts 

3. Kadastrāli uzmērīto nekustamo īpašumu 
robežu plānu, situācijas plānu un 
apgrūtinājumu plānu izgatavošana, 
uzmērīšanas rezultātā iegūto datu iesniegšana 
Valsts zemes dienestā to aktualizācijai valsts 
kadastra informācijas sistēmā, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.  

Tiks nodrošināts/ netiks 
nodrošināts 

4. Kadastrāli uzmērīto, aktualizēto un valsts 
kadastra sistēmā reģistrēto uzmērīšanas 
materiālu iesniegšana pasūtītājam. 

Tiks nodrošināts/ netiks 
nodrošināts 

5. 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. 

Tiks nodrošināts/ netiks 
nodrošināts 

6. 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”. 

Tiks ievērots/ netiks ievērots 

 

Nr.p.k. Zemes vienības nosaukums/ adrese 
Kadastra 

apzīmējums 
Platība 

(ha) 

Darbu 
izmaksas 
bez PVN, 

EUR 
1. Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0264 1.10  
2. Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0600 1.00  
3. „Kļavas-4”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0246 1.20  



4. „Eglīši”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 001 0053 2.00  
5. Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 001 0171 5.00  
6. „Baltmuiža 6”, Kalupes pag., Daugavpils 

nov. 
4462 002 0342 2.80  

7. „Svīres”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 002 0195 2.60  
8. „Zahars”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0465 53.80  
9. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0616 1.50  
10. „Pie pansionāta”, Kalupe, Kalupes pag., 

Daugavpils nov. 
4462 003 0620 0.10  

11. „Pansionāts”, Kalupe, Kalupes pag., 
Daugavpils nov. 

4462 003 0554 0.10  

12. „Kalupe-1”, Kalupe, Kalupes pag., 
Daugavpils nov. 

4462 003 0368 0.40  

13. „Kalupe-2”, Kalupe, Kalupes pag., 
Daugavpils nov. 

4462 003 0369 0.23  

14. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 003 0610 0.20  
15. „Kodoliņi”, Kalupe, Kalupes pag., 

Daugavpils nov. 
4462 003 0384 0.52  

16. „Laimdota”, Kalupes pag., Daugavpils 
nov. 

4462 005 0148 1.10  

17. „Ceļa”, Kalupes pag., Daugavpils nov. 4462 007 0152 4.60  
 Kopā  
 PVN 

(21%) 
 

 Kopā 
ar PVN 

 

 
 

 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
 
 
Pretendenta nosaukums 

 

Vārds, uzvārds, amats  
 
Paraksts 

 

z.v. 

 



 

5.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālā 

uzmērīšana Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1 

 

IESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA CV UN APLIECINĀJUMS 

 
Iepirkumam Nr. KPP 2015/1 

Zemes kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā  

 

Vārds un uzvārds: 

Tālrunis: 

E – pasta adrese: 

Kvalifikācija, sertifikāta Nr.   

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

Nr. 
Objekta nosaukums, kadastra 

apzīmējums, platība u.c. 
raksturojošie elementi 

Pasūtītāja nosaukums, adrese un 
kontaktpersona un tālruņa numurs 

Darbu izpildes 
termiņi 

(no - līdz) 

2013.gads 

1.    

...    

2014.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 kadastrālā 

uzmērīšana Kalupes pagastā”, ID Nr. KPP 2015/1, līguma izpildē, gadījumā, ja pretendentam tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

 

Speciālista paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Datums:  
 
 

 
 
 
 
 



6.pielikums 
Iepirkuma norises noteikumiem „Zemes kadastrālā 

uzmērīšana Kalupes pagastā”  
Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2015/1 

 
 
LĪGUMA PROJEKTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______  

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā 
 (ID Nr. KPP 2015/1) 

 

Kalupē, 2015.gada dat. mēn.     
 
Kalupes pagasta pārvalde, reģ. Nr.90000030396, juridiskā adrese Ezeru iela 6, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads, tās vadītājas  Ināras Ūbeles personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu, 
(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un  
<Izpildītāja nosaukums>, <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pilnvarotā pārstāvja vārds, 
uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk tekstā – 
Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma ID Nr. KPP 2015/1 „Zemes vienību 
kadastrālā uzmērīšana Kalupes pagastā” rezultātiem, iepirkuma komisijas 2015.gada dat. mēn. 
Lēmumu (sēdes protokols Nr.___), noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets 

 
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu Kalupes 

pagastā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, turpmāk tekstā saukts Darbs, saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju (3.pielikums) un Tehnisko un finanšu piedāvājumu (4.pielikums), kas ir 
neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

1.2. Izpildītājs apņemas Darbu veikt pēc Pasūtītāja konkrēta Pasūtījuma saņemšanas Līgumā 
noteiktajā kārtībā.  
 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
 

2.1. Līguma summa ir EUR ___________________________, t.sk., PVN 21% EUR 
________________________________. Līgumcena bez PVN 21% sastāda EUR 
__________________________________. Līgumcena ir nemaināma. 

2.2. Pasūtītājs samaksu par konkrēto Pasūtījumu veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darba 
pabeigšanas, Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 
saņemšanas dienas, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.3. Izpildītājs par Darbu iesniedz atsevišķu rēķinu. 
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veica maksājumu, par ko liecina 

bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma. 
2.5. Darba nekvalitatīvas izpildes gadījumos trūkumu novēršana un/vai atkārtota Darba izpilde 

notiek par Izpildītāja līdzekļiem. 
2.6. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Līguma 2.1.punktā minētā Līguma summa ir maksimāli 

plānotā summa un, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var veikt Darba pasūtījumu 
atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu. 
 
 
 
 



3. Pasūtījuma piešķiršanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība 
 

3.1. Pasūtītājs iesniedz personīgi, vai nosūta pa e-pastu _______________, faksu 
_________________ Izpildītājam rakstisku pieprasījumu par konkrēta Pasūtījuma 
nepieciešamību, pievienojot Darba veikšanai nepieciešamo informāciju par konkrēto 
uzmērāmo objektu.  

3.2. Izpildītājs Darbu apņemas veikt 4 (četru) mēnešu laikā, ja tiek uzdots veikt visu uzmērāmo 
zemes gabalu Darbu apjomu. 

3.3. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbu, un 
pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros parakstīšanai.  

3.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un nodošanas - pieņemšanas akta 
saņemšanas brīža: 

3.4.1.  pieņem Darbu un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai  
3.4.2.  iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu. 
3.5. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kurā 

tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko 
pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc 
to novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic Līguma 3.3.punktā noteiktās darbības. 
 

4. Pušu saistības 
 

4.1. Izpildītāja saistības: 
4.1.1. Izpildītājs veic konkrētā pasūtījuma Darba izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, 

Tehnisko specifikāciju un Tehnisko un finanšu piedāvājumu; 
4.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 
4.1.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbam nepieciešamo sertifikātu uzturēšanu spēkā visā Līguma 

darbības periodā; 
4.1.4. Izpildītājs Līguma darbības laikā garantē konkrētā pasūtījuma piešķiršanas kārtības 

ievērošanu; 
4.1.5. Ja Izpildītājs neievēro Darba izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 

0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. 
4.1.6. Izpildītājs apņemas Darbu veikt kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā.  
4.2. Pasūtītāja saistības: 
4.2.1. Pasūtītājs nodrošina konkrētā pasūtījuma Darba piešķiršanu atbilstoši Līguma noteiktajai 

kārtībai; 
4.2.2. Ja Pasūtītājs neveic Darba apmaksu noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās summas par 
katru dienu.  

4.3. Līdz konkrētā pasūtījuma Darbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visu 
nepieciešamo informāciju.  

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas izpildes. 
 

5. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana 
 

5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties un saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 67.1 panta pirmo daļu. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek 
noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām pēc Pušu parakstīšanas.  

5.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.3.apakšpunkta nosacījumus, tad Pasūtītājam ir tiesības 
vienpusēji atkāpties no Līguma attiecībā uz Izpildītāju un tas zaudē visas un jebkādas pielīgtās 
tiesības. 

5.3. Pasūtītājs var vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, ja Izpildītājs neveic Darbu līgumā noteiktajā 
kārtībā.  Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Pasūtītājam visus tā 
zaudējumus. 



5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un/vai atkārtoti neiesniedz Darbu 
Līgumā noteiktajā termiņā, un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās 
nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku 
zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Šādā līguma laušanas 
gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā 
līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, 
kas ir pienācīgi izpildīti.  
 

6. Strīdu risināšanas kārtība 
 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp Pusēm. 
6.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā. 
 

7. Nepārvarama vara 
 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas 
dienas kā apstākļi, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara 
ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 
plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, 
jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles 
robežās). 

7.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, informē par to otru Pusi rakstiski 3 (trīs) 
darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, 
kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un 
apstiprinājumu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības 
atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) 
dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas 
radušies šī Līguma laušanas rezultātā. 
 

8. Citi noteikumi 
 

8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 
Puses vai tās darbinieku neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā. 

8.2. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

8.3. Ja kādam no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds 
no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e-pasta 
adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda 
šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, 
lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. Pušu reorganizācija vai to vadītāju 
maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

8.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2015.gada 
___.______________. 

8.5. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm nav tiesīga bez otras Puses piekrišanas nodod savas no 
Līguma izrietošās saistības trešajai personai. 

8.6. Puses apņemas neizpaust šī Līguma nosacījumus, saturu, izņemot gadījumus, ja informācija 
jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  



8.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām un 
pielikumiem uz __ (__) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs 
glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 
 
 
 
 
 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 
Pasūtītājs: 
Kalupes pagasta pārvalde 
Reģ.Nr. 90000030396 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag.,  
Daugavpils nov., LV-5450 
Valsts kase TRELLV22 
Norēķinu konts 
LV06TREL9812131002000 

 Izpildītājs: 
_________________________________ 
Vienot.Reģ.Nr. _________________ 
___________________________ 
________________________________ 
 
Banka: ___________________________ 
Kods: ____________________________ 
Konts: ___________________________ 

 
Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja 
 
_________________________ 

  
_____________________ 
 
 
_____________________________ 

                /I. Ūbele/ 
 

                  /____________/ 
 

 
 
 


