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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/47 

 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

 Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Ilona Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkums paredz Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2015.gadam saskaņā ar 

iepirkuma tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumu). 

4.2. iepirkuma priekšmeta sastāvs: 

4.2.1.  “Alūksnes pilsētas īpašumā esošo Valsts vietējā autoceļa V386 maršrutā ietvertās 

tranzīta ielas Pils ielas daļas posma 0.535 km kopgarumā uzturēšana” (tiks slēgts 

divpusējs iepirkuma līgums, skatīt 4.pielikumu), 

4.2.2.  “Alūksnes pilsētas īpašumā esošo Valsts reģionālo autoceļu maršrutos ietverto 

tranzīta ielu uzturēšana” (tiks slēgts trīspusējs iepirkuma līgums, skatīt 5.pielikumu). 

4.3. CPV kods: 90610000-6, papildus CPV kodi: 90620000-9, 50230000-6, 45233141-9. 

4.4.  Iepirkuma līguma izpildes laiks 2015.gads (no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.) 

4.5.  Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Līguma projektiem (skatīt 4. un 

5.pielikumu).  

4.6. Darbu izpildes vieta – Alūksnes pilsēta. 

4.7.  Iepirkuma līgumcena paredzēta līdz 37500,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 

euro 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā:  

4.7.1.  Alūksnes pilsētas īpašumā esošo Valsts vietējā autoceļa V386 maršrutā ietvertās 

tranzīta ielas Pils ielas daļas posma 0.535 km kopgarumā uzturēšanai – līdz 2500,00 

EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

4.7.2.  Alūksnes pilsētas īpašumā esošo Valsts reģionālo autoceļu maršrutos ietverto tranzīta 

ielu uzturēšanai – līdz 35000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 santīmi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
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5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 

16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā 

minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 15.decembrim, plkst.14.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt 

nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.  

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

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2015.gadam” 

(identifikācijas Nr.ANP2014/47). Neatvērt līdz 2014.gada 15.decembra, plkst.14.00”. 

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma vienu vai abām daļām. Katrs pretendents var iesniegt 

vienu piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām 

jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais 

diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas 

nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību 

apliecina ar vienu apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu 

oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga 

persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 

radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga 

nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu. 

http://www.aluksne.lv/
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8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

8.1.1.  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; 

8.1.2.  pretendentam 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. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkuma attiecīgai saskaņā ar nolikuma 

3.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam 

jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3.  Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai 

citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājas lapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/. 

Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par 

uzvarētāju, tas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus 

speciālistus (norādot sertificētā speciālista vārdu) atbilstošā jomā. 

8.2.4.  Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu 

pakalpojumu sniegšanā par kopējo summu 30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši 

euro 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Par līdzvērtīgiem 

pakalpojumiem uzskatāmi A1 vai augstākas klases autoceļu uzturēšanas vai 

apsaimniekošanas darbi. Iepriekšējos (trīs) gados sniegto līdzvērtīgu 

pakalpojumu saraksts, norādot autoceļu uzturēšanas klasi, darbu apjomu 

(latos), vietu, izpildes termiņu, darbu pasūtītāju un kontaktpersonas. 

Pakalpojumu saraksts noformējams brīvā formā. 

8.2.5.  Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs ar būvprakses 

sertifikātu ceļu būvniecībā un šo būvdarbu vadīšanā. Jāiesniedz informācija par 

sertificēto speciālistu, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī iepirkuma 

Līguma izpildē.  

Jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas. 

Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta 

attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu 

speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/


5 

 

   

speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies 

attiecīgajā profesiju reģistrā. 

8.2.6. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu 

iespējām:  

8.2.6.1. ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, piedāvājumā 

jāiekļauj dokumenti, no kuriem secināms, kā persona, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu iepirkuma dokumentos 

noteikto kvalifikācijas prasību izpildi, pretendenta rīcībā nodos 

konkrētos resursus līguma izpildes nodrošināšanai. Pretendentam ir 

pienākums, ja tas atsaucas uz citas personas iespējām, lai pierādītu 

kvalifikācijas prasību izpildi, veidot personu apvienību; 

8.2.6.2.  ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāsniedz informācija 

par konkrētajiem apakšuzņēmējiem, norāde uz līguma daļu, kuru 

būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem, un tiem 

nododamo darbu saraksts un to apjoms euro, procentos kā arī 

apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums 

tiktu piešķirts pretendentam (Jāpievieno nepieciešamo sertifikātu, 

licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei). 

8.2.7. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Pretendentam 

jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa vai līdzvērtīgas 

iestādes ārzemēs izziņa (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 

dienas) par paraksttiesīgām personām (ja piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs 

pilnvarojums). 

8.3. Tehniskais piedāvājums 

8.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma tehnisko specifikāciju 

prasībām. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un norāda 3.pielikuma 

“Piedāvājums iepirkumam” 3.2.punktā. 

8.3.2. Pretendentam jābūt instrumentiem, iekārtām un tehniskajam aprīkojumam 

pakalpojumu līguma izpildei. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šī 

iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām 

prasībām, to sagatavo un aizpilda saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu. 

8.4. Finanšu piedāvājums  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, 

transporta, piegādes, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu 

iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda Nolikuma 3.pielikuma “Piedāvājums 

iepirkumam” 3.2.punktā.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo „Vienas 

vienības cena, euro” līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
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9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa 

faksu 64381150. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā 

norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām) atbilstošai iepirkuma daļai. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija 

šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. 

Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes 

laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 

noteikumiem. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.9.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. 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. 

11. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgti divi iepirkuma līgumi atbilstoši iepirkuma līgumu 

projektiem (skatīt 4. un 5.pielikumā) un pretendenta piedāvājumam. 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

mailto:dome@aluksne.lv
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1.pielikums 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 

“ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2015.GADAM” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/47) 

 
1. Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētas tranzīta Pleskavas ielas, kas ir iekļauta valsts  

reģionālā autoceļa P40 maršrutā 2,740 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 

2015.gadā: 

Nr 

p.k. 

Darbu 

nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Plānotais 

darbu 

daudzums 

1. Brauktuves (vidējais platums 8m) attīrīšana no sniega km 21.92 

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu attīrīšana no 

sniega  

m² 297 

3. Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz 

joslu (3,5m), izkaisot 0,5m³   

 

km 

 

21.92 

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), 

izkaisot 70kg sāls uz 1km  

 

km 

 

21.92 

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceļa zīmju 

attīrīšana no sniega  

 

km 

 

2.74 

6. Ceļu apsekošana ziemā km 5.48 

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot 

pilno tehnoloģiju (h=5cm) 

 

m² 

 

20 

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), 

izmantojot nepilno tehnoloģiju 

 

m² 

 

40 

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm) m² 61 

10. Vienlaidus bedrīšu remonts ar asfalta ieklājēju 

(h=4cm) 

m² 220 

11. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes km 5.48 

12. Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā km 2.74 

13. Ceļu apsekošana vasaras sezonā km 2.74 

14. Caurteku tīrīšana vasaras sezonā gab. 1 

15. Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana  tek.m 14.48 

16. Izskalojumu, nogruvumu un bedru aizbēršana vai 

aizpildīšana    

m³ 3 

17. Nomales ar grants segumu profilēšana tek.m 400 

18. Mehanizētā zāles pļaušana tek.m 1370 

19. Autostāvvietu kabatu tīrīšana m² 238 

20. Caurteku atkausēšana   gab. 1 

Piezīmes:  

1.1. Tranzīta ielai ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaņā 

ar A uzturēšanas klases prasībām.  

1.2. Dotie darbu apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas. 

 

 

 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētas tranzīta Pils ielas, kas ir iekļauta valsts 

reģionālā autoceļa P41 maršrutā 2,393 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 

2015.gadā: 
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Nr 

p.k. 

Darbu 

nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Plānotais 

darbu 

daudzums 

1. Brauktuves attīrīšana no sniega km 19.144 

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu attīrīšana no sniega  m² 297 

3. Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu 

(3,5m), izkaisot 0,5m³ 

 

km 

 

19.144 

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), izkaisot 

70kg sāls uz 1km 

 

km 

 

19.144 

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceļa zīmju 

attīrīšana no sniega 

 

km 

 

2.393 

6. Ceļu apsekošana ziemā km 4.786 

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju  

 

m² 

 

30 

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot 

nepilno tehnoloģiju 

 

m² 

 

40 

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm) m² 60 

10. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes km 4.786 

11. Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3km) m³ 230 

12. Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā km 2.393 

13. Ceļu apsekošana vasaras sezonā km 2.393 

14. Izskalojumu, nogruvumu un bedru aizbēršana vai 

aizpildīšana  

m³ 6.46 

15. Nomales ar grants segumu profilēšana tek.m 1200 

16. Mehanizētā zāles pļaušana tek.m 800 

17. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana tek.m 840 

18. Caurteku tīrīšana vasaras sezonā gab. 4 

19. Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana  tek.m 56 

20. Caurteku atkausēšana   gab. 4 

21. Autostāvvietu kabatu tīrīšana m² 1000 

Piezīmes:  

2.1. Tranzīta ielai ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaņā 

ar A uzturēšanas klases prasībām.  

2.2. Dotie darbu apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētas tranzīta Pils un Rīgas ielu, kas ir iekļautas 

valsts reģionālā autoceļa P39 maršrutā 2,097 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 

2015.gadā: 
 Nr. 

p.k. 

Darbu 

nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Plānotais 

darbu 

daudzums 

1. Brauktuves (vidējais platums 8m) attīrīšana no sniega km 16.776 

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu attīrīšana no sniega m² 216 

3. Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu 

(3,5m), izkaisot 0,5m³ 

km 16.776 

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), izkaisot 

70kg sāls uz 1km   

km 16.776 

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceļazīmju 

attīrīšana no sniega 

km  

2.097 

6. Ceļu apsekošana ziemā km 4.194 

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno   
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tehnoloģiju (h=5cm) m² 30 

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot 

nepilno tehnoloģiju 

 

m² 

 

40 

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm) m² 112 

10. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes km 4.194 

11. Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā km 8.388 

12. Ceļu apsekošana vasaras sezonā  km 4.194 

13. Izskalojumu, nogruvumu un bedru aizbēršana vai 

aizpildīšana  

m³ 3 

14. Nomales ar grants segumu profilēšana tek.m 709 

15. Mehanizētā zāles pļaušana tek.m 600 

16. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana tek.m 735 

17. Caurteku tīrīšana vasaras sezonā gab. 3 

18. Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana  tek.m 42 

19. Caurteku atkausēšana   gab. 3 

20. Autostāvvietu kabatu tīrīšana m² 615 
 

Piezīmes:  

3.1. Tranzīta ielai ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaņā 

ar A uzturēšanas klases prasībām.  

3.2. Dotie darbu apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas. 
 

4.  Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētas tranzīta Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu 

ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P43 maršrutā 2,920 km kopgarumā, ikdienas 

uzturēšanas darbiem 2015.gadā: 
 Nr. 

p.k. 

Darbu 

nosaukums 

 

Mērvienība 

 

Plānotais 

darbu 

daudzums 

1. Brauktuves (vidējais platums 8m) attīrīšana no sniega km 23.36 

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu attīrīšana no sniega m² 180 

3. Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu 

(3,5m), izkaisot 0,5m³ 

 

km 

 

23.36 

4. Slīdamības samazināšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), 

izkaisot 70kg sāls uz 1km   

 

km 

 

23.36 

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceļazīmju attīrīšana 

no sniega 

 

km 

 

5.84 

6. Ceļu apsekošana ziemā km 5.84 

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju (h=5cm) 

 

m² 

 

30 

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot 

nepilno tehnoloģiju 

 

m² 

 

70 

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm) m² 141 

10. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes km 5.84 

11. Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā km 5.84 

12. Ceļu apsekošana vasaras sezonā  km 5.84 

13. Izskalojumu, nogruvumu un bedru aizbēršana vai 

aizpildīšana  

m³ 3.3 

14. Nomales ar grants segumu profilēšana tek.m 318 

15. Mehanizētā zāles pļaušana tek.m 319 

16. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana tek.m 973 

17. Caurteku tīrīšana vasaras sezonā gab. 3 

18. Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana  tek.m 42 
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19. Caurteku atkausēšana   gab. 3 

20. Autostāvvietu kabatu tīrīšana m² 750 
 

Piezīmes:  

4.1. Tranzīta ielai ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaņā 

ar A uzturēšanas klases prasībām.  

4.2. Dotie darbu apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas. 

 

5. Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētas tranzīta Pils ielas, kas ir iekļauta valsts vietējā 

autoceļa V386 maršrutā 0,535 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā: 

Nr. 

p.k. 

Darbu 

nosaukums 

 

Mērvienība 

Plānotais 

darbu 

daudzums 

1. Brauktuves (vidējais platums 8m) attīrīšana no sniega km 4,28 

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu attīrīšana no sniega m² 18 

3. Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz joslu 

(3,5m), izkaisot 0,5m³ 

 

km 

 

2,14 

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), 

izkaisot 70kgsālsuz 1km 

 

km 

 

2,14 

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceļazīmju 

attīrīšana no sniega 

 

km 

 

0,535 

6. Ceļu apsekošana ziemā km 0,535 

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot 

pilno tehnoloģiju (h=5cm) 

 

m² 

 

50 

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot 

nepilno tehnoloģiju  

 

m² 

 

20 

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm) m² 34,29 

10. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes km 1,07 

11. Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā km 1,07 

12. Ceļu apsekošana vasaras sezonā km 1,07 

13. Nomales ar grants segumu profilēšana tek.m 535 

14. Mehanizētā zāles pļaušana tek.m 1070 

15. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana tek.m 535 

16. Autostāvvietu kabatu tīrīšana m² 81 

 

Piezīmes:  

 

1. Tranzīta ielai ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaņā 

ar A uzturēšanas klases prasībām.  

2. Dotie darbu apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Alūksnes pilsētas īpašumā esošās valsts vietējā autoceļa V386 maršrutā ietvertās tranzīta ielas Pils 

ielas daļas posms 0,535 km kopgarumā shēma: 
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7. Alūksnes novada Alūksnes pilsētas īpašumā esošo valsts galveno un reģionālo autoceļu maršrutos 

iekļauto pilsētu tranzīta ielu shēma: 

 
 

2.pielikums 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

P40 Alūksne - Zaiceva

2.740

 

    Pleskavas iela 2740 m 

0.535 Pils iela 4125 m

2.393

           Bēzu iela 120 m 27.283

  Helēnas iela 150 m P41 Alūksne - Liepna

Rīgas iela 819 m         

                Jāņkalna iela 1325 m

   

   Tālavas iela 1325 m 24.363

P43Litene 

- Alūksne

2.097

P39 Alūksne - Igaunijas rob.(Ape)

V386 Alūksne - Ziemeri 

- Veclaicene

P40 Alūksne - Zaiceva

2.740

 

    Pleskavas iela 2740 m 

        Pils iela 4125 m

2.393

           Bēzu iela 120 m 27.283

  Helēnas iela 150 m P41 Alūksne - Liepna

        

Rīgas iela 819 m

                Jāņkalna iela 1325 m

   

2.097    Tālavas iela 1325 m 24.363

P43Litene 

- Alūksne

P39 Alūksne - Ape
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„ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2015.GADĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2014/47) 

 
Nr.

p.k. 

Pakalpojumā iekļautie procesi un 

norises 

Pakalpojumā 

iekļauto 

procesu un 

norišu apraksts 

Pakalpojuma 

sniegšanā iesaistīto 

izpildītāju 

kvalifikācija un 

pieredze 

Pakalpojuma 

sniegšanā izmantotās 

metodes, materiāli 

un tehniskais 

aprīkojums  

1. Brauktuves (vidējais platums 8m) 

attīrīšana no sniega 
   

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu 

attīrīšana no sniega  
   

3. Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls 

maisījumu uz joslu (3,5m), izkaisot 

0,5m³ 

   

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz 

joslu (3,5m), izkaisot 70kg sāls uz 

1km 

   

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai 

skaitā, ceļa zīmju attīrīšana no sniega 
   

6. Ceļu apsekošana ziemā    

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto 

maisījumu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju (h=5cm) 

   

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu 

(h=5cm), izmantojot nepilno 

tehnoloģiju 

   

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un 

šķembām (h=4cm) 
   

10. Vienlaidus bedrīšu remonts ar asfalta 

ieklājēju (h=4cm) 
   

11. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus 

autoceļa klātnes 
   

12. Sniega izvešana no pilsētas ielām, 

laukumiem (līdz 3km) 
   

13. Ceļu operatīvā kopšana vasaras 

sezonā 
   

14. Ceļu apsekošana vasaras sezonā    

15. Izskalojumu, nogruvumu un bedru 

aizbēršana vai aizpildīšana  
   

16. Nomales ar grants segumu profilēšana    

17. Mehanizētā zāles pļaušana    

18. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana    

19. Caurteku tīrīšana vasaras sezonā    

20. Caurteku ieteces un izteces grāvju 

tīrīšana  
   

21. Caurteku atkausēšana      

22. Autostāvvietu kabatu tīrīšana    

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, paraksts  

Datums  

3.pielikums 
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PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2015.GADAM” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/47) 

  

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas 

norēķinu konta rekvizīti) 

  

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 
3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Alūksnes pilsētas tranzīta ielu 

apsaimniekošana 2015.gadam” (identifikācijas Nr.ANP2014/47) aprakstu un piekrītam tā 

nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvātā līguma izpildi.  

3.2.  Finanšu piedāvājums. Mēs piedāvājam veikt Alūksnes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas 

darbus saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām par šādām vienību 

līgumcenām: 

Nr.p.k. Darbu nosaukums* Mērvienība Vienas vienības 

cena EUR  

(bez PVN) 

1. Brauktuves attīrīšana no sniega km  

2. Autobusu pieturvietu, atpūtas vietu attīrīšana no 

sniega  

m²  

3. Brauktuves kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu uz 

joslu (3,5m), izkaisot 0,5m³ 

 

km 
 

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli uz joslu (3,5m), 

izkaisot 70kg sāls uz 1km 

 

km 
 

5. Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā, ceļa 

zīmju attīrīšana no sniega 

 

km 
 

6. Ceļu apsekošana ziemā km  

7. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, 

izmantojot pilno tehnoloģiju (h=5cm) 

 

m² 
 

8. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), 

izmantojot nepilno tehnoloģiju 

 

m² 
 

9. Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm) m²  

10. Vienlaidus bedrīšu remonts ar asfalta ieklājēju 

(h=4cm) 

m²  

11. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes km  

12. Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 

3km) 

m³  

13. Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā km  

14. Ceļu apsekošana vasaras sezonā km  

15. Izskalojumu, nogruvumu un bedru aizbēršana vai 

aizpildīšana  

m³  

16. Nomales ar grants segumu profilēšana tek.m  
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17. Mehanizētā zāles pļaušana tek.m  

18. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana tek.m  

19. Caurteku tīrīšana vasaras sezonā gab.  

20. Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana  tek.m  

21. Caurteku atkausēšana   gab.  

22. Autostāvvietu kabatu tīrīšana m²  

Kopā bez PVN:   

PVN:    

Kopā ar PVN:   

 

3.3.  Tranzīta ielu remontdarbi (bedrīšu remonts) tiks uzsākti ne vēlāk kā [.............] dienu laikā 

pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas (ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā). 

3.4. Piedāvājam garantijas laiku bedrīšu remontdarbiem un materiāliem 

[………..........................] mēneši. 

3.5.  Veicot darbus tiks ievērotas „Ceļu specifikācijas 2014” un Ministru kabineta 09.03.2010. 

noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli”. 

3.6.  Apliecinām, ka Alūksnes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas darbi tiks veikti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un šī iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām. 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  
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4.pielikums 
Iepirkumam ar identifikācijas  

Nr.ANP2014/47 
LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/14/………  

par pilsētas tranzīta ielas ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā 

no pašvaldību budžeta līdzekļiem  

 

Alūksnē, 201... gada ….. ………… 

 

 

 Alūksnes novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA personā, kurš darbojas 

saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 ………. „………………….”, ………………………………. personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

……………………………, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

 abi kopā turpmāk tekstā – Puses,  

 saskaņā ar Pasūtītāja veiktā iepirkuma „…………………………………………”, identifikācijas 

Nr. …………………., ievērojot iepirkuma komisijas ………………………………… lēmumu (protokols 

Nr. ………….), noslēdz šādu līgumu: 

 

Līguma priekšmets 

 

 Šī līguma priekšmets ir Alūksnes pilsētas tranzīta ielas Pils ielas daļas 0,535 km kopgarumā, kas ir 

valsts vietējā autoceļa V386 Alūksne–Ziemeri–Veclaicene no km 0,000 līdz km 0,535 sākums, ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā, turpmāk tekstā – Darbs. 

                 

Līgumslēdzēju pušu saistības 

2. Pasūtītājs apņemas: 

2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punktu 

prasībām;  

2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu vienu reizi mēnesī, saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītā Darba 

pieņemšanu, kas sastādīts saskaņā ar līguma noteikumiem; 

2.3. samaksāt Izpildītājam no pašvaldības budžeta, par faktiski padarīto Darbu pēc tā pabeigšanas un visu 

defektu novēršanas, saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem pēc vienības cenām, kas norādītas Izpildītāja 

iesniegtajā piedāvājumā iepirkumam „………………………………”, (identifikācijas 

Nr. ………………..) – pielikums līgumam Nr.4.  

 

3. Izpildītājs apņemas: 

3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro 

grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielas ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko 

specifikāciju (līguma 3.pielikums); 

3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;  

3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru 

kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem”; 

3.4. nodrošināt tranzīta ielas – Pils ielas daļu 0,535 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts vietējā autoceļa 

V386 Alūksne–Ziemeri–Veclaicene turpinājumā, uzturēšanu atbilstoši A1 uzturēšanas klases 

prasībām;  

3.5.  katru mēnesi, ne vēlāk kā 5 dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja 

akceptētu aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu.               
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4. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu par faktiski padarītā Darba izpildes pabeigšanu un 

pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības 

cenām, kas norādītas līguma 4.pielikumā.  

 

Līgumcena un norēķinu kārtība 

5. Kopējā līgumcena par Darba izpildi 2015.gadā ir ………EUR (………………………………), kas 

sastāv no samaksas par Darba izpildi ………………EUR (…………………….) apmērā un pievienotās 

vērtības nodokļa (21%) EUR …………. (…………………………) apmērā. 

6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.  

7. Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu 

apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.  

 

Līgumsods un nepārvarama vara 

8. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu  150,- EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru atklāto gadījumu 

divdesmit dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas. 

9. Par maksājumu kavēšanu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle 

komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas. 

10.  Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, 

kas ietekmē Pasūtītāja saistību izpildi un kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt. 

11.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas. 

12.  Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar 

nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne 

novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas 

stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, 

eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu 

saistību izpildes iespējamību.  

13. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt otru Pusi. Ja šī 

līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un 

Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem 

samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 

 

 Līguma termiņš un līguma izbeigšana 

14. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

15. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par 

iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un 

brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi 

brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus. 

 

Citi noteikumi 

16. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

17. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī 

līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām. 

18. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā 

pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

19. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības 

laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams 

atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā. 

20.  Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

21. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to 

nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses. 
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22. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota spēkā esoša pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) likme. 

23.  Šis līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām katrs un ar 4 (četriem) 

pielikumiem kopā  uz  … (……..) lapām, kam ir vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram 

katrai Pusei. 

 

Līguma pielikumi: 

 

1. 1.pielikums - tāme Alūksnes pilsētas (Alūksnes novada pašvaldības) tranzīta Pils ielas 0,533 km 

kopgarumā, kas ir iekļauta valsts vietējā autoceļa V386 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 

2015.gadā; 

2. 2.pielikums – kalendārais grafiks Alūksnes pilsētas (Alūksnes novada pašvaldības) tranzīta Pils ielas 

0,533 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts vietējā autoceļa V386 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbu 

izpildei 2015.gadā; 

3. 3.pielikums – Alūksnes pilsētas (Alūksnes novada pašvaldības) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehniskā specifikācija. 

 

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Pasūtītājs: 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90000018622, adrese – Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV-4301, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta 

Nr. LV20UNLA0050021668836. 

Izpildītājs: 

……………. „………………….”, reģistrācijas Nr. ……………………, juridiskā adrese – 

………………………, faktiskā adrese – …………………………., bankas rekvizīti – 

…………………………………..Tālrunis ………………. 

 

Pasūtītājs 

 

Alūksnes novada domes  

priekšsēdētājs 

 

A. DUKULIS 

Izpildītājs 

 

…………………….. 

 

 

…………. 
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5.pielikums 

Iepirkumam ar identifikācijas  

Nr.ANP2014/47 
LĪGUMS Nr. _____________________ 

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā 

no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma 

Alūksnē, 201….gada …………….__ 

 

Alūksnes novada pašvaldība, priekšsēdētāja Artura Dukuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām” un Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, 

……………. „………..”, …………………………personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 

……………………………………………., turpmāk tekstā – Izpildītājs, 

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16.decembra deleģēšanas 

līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto 

pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no 

valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar valdes 2013. gada 29.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17.1.§), turpmāk tekstā - LVC, 

visi kopā turpmāk tekstā – Puses, 

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu 

ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

8.2 nosacījumiem, identifikācijas Nr………………, un 201….. gada …………….. iepirkuma komisijas lēmuma 

(Nr…………..) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

 

Līguma priekšmets 

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Alūksnes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 

2015.gadā, turpmāk tekstā – Darbs: 

1.1. Pils un Rīgas ielas 2,097 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne - Ape 

maršrutā no 0,000 km līdz 2,097 km; 

1.2. Pleskavas iela 2,740 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P40 Alūksne - Zaiceva 

maršrutā no 0,000 km līdz 2,740 km; 

1.3. Pils iela 2,393 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P41 Alūksne - Liepna maršrutā no 

0,000 km līdz 2,393 km; 

1.4. Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielas 2,920 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa 

P43 Litene - Alūksne maršrutā no 24,363 km līdz 27,283 km. 

 

Līgumslēdzēju pušu saistības 

2. Pasūtītājs apņemas: 

2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktu 

prasībām; 

2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem; 

2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba 

izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 

1., 2., 3.,4.pielikumā, un saskaņā ar līguma 5., 6., 7., 8., 9.pielikumu. 

3. Izpildītājs apņemas: 

3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2., 3., 4.pielikums), Darba izpildes 

kalendāro grafiku (līguma 5., 6., 7., 8.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehniskām specifikācijām (līguma 9.pielikums); 

3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku; 

3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru 

kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”; 
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3.4. nodrošināt šī līguma 1.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši A1 uzturēšanas klases 

prasībām; 

3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt 

LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu 

rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus: 

Maksātājs LR Satiksmes ministrija 

Reģistrācijas Nr. 90000088687 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000088687 

Adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 

Bankas nosaukums Valsts kase 

Bankas kods TRELLV22 

Bankas konta Nr. LV62TREL2170389081000 

4. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam 

par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja 

akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2., 3., 4.pielikumā, un 

saskaņā ar līguma 5., 6., 7., 8.pielikumu. 

 

Līgumcena un norēķinu kārtība 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 

fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv 

no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir …………… EUR (…………………………), 

PVN (21 %) ……….. EUR (…………………………….), kopā ………….. EUR 

(………………………..); 

5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir …………EUR (………………………………….), PVN (21 %) 

………… EUR (…………………………………………), kopā ………….. EUR 

(………………………………….); 

5.3. kopējā līgumcena ir …………. EUR (…………………………………), PVN (21 %) ……….EUR 

(……………………………………….), kopā ………… EUR 

(………………………………………………………). 

6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī. 

7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu 

apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas. 

8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās 

vērtības nodokļa likme. 

 

Līgumsods un nepārvarama vara 

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro un 29 centi) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu 

laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas. 

10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 

0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas. 

11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, 

kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt. 

12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas. 
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13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas 

radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī 

līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī 

jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, 

likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību. 

14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja 

šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs 

diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz 

tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 

 

Līguma termiņš un līguma izbeigšana 

15. Līgums stājas spēkā no 2015.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par 

iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā 

norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā 

norādītos līgumsaistību pārkāpumus. 

 

Citi noteikumi 

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma 

priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām. 

19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi 

un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, 

Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to 

nodos izskatīšanai tiesā. 

21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to 

nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses. 

23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz ….. (……………..) lapām katrs, tai skaitā 9 (deviņi) pielikumi, 

pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

Līguma pielikumi: 

1. pielikums. Tāme Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Pils un Rīgas ielu 2,097 km kopgarumā, kas ir 

iekļauta valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne - Ape maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā. 

2. pielikums. Tāme Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Pleskavas ielas 2,740 km kopgarumā, kas ir 

iekļauta valsts reģionālā autoceļa P40 Alūksne - Zaiceva maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā. 

3.pielikums. Tāme Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Pils ielas 2,393 km kopgarumā, kas ir iekļauta 

valsts reģionālā autoceļa P41 Alūksne - Liepna maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā. 

4.pielikums. Tāme Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielu 2,920 km 

kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P43 Litene - Alūksne maršrutā, ikdienas uzturēšanas 

darbiem 2015. gadā. 

5. pielikums. Kalendārais grafiks Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Pils un Rīgas ielu 2,097 km 

kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa P39 Alūksne - Ape maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 

2015. gadā. 
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6. pielikums. Kalendārais grafiks Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Pleskavas ielas 2,740 km 

kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa P40 Alūksne - Zaiceva maršrutā, ikdienas uzturēšanas 

darbiem 2015. gadā. 

7.pielikums. Kalendārais grafiks Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Pils ielas 2,393 km kopgarumā, kas 

ir iekļauta valsts galvenā autoceļa P41 Alūksne - Liepna maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā. 

8.pielikums. Kalendārais grafiks Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu 

ielu 2,920 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa P43 Litene - Alūksne maršrutā, ikdienas 

uzturēšanas darbiem 2015. gadā. 

9. pielikums. Alūksnes novada Alūksnes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas. 

 

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs: 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000018622, adrese – Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta 

Nr. LV20UNLA0050021668836. Tālrunis 64381496. 

Izpildītājs: 

Akciju sabiedrība „………….”, reģistrācijas Nr. …………………………, juridiskā adrese – 

……………………, ………, LV-……, faktiskā adrese – ………………………, ………, LV-……., bankas 

rekvizīti – ……………………………………………….Tālrunis ……………………... 

LVC: 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, 

LV-1050. Tālrunis 67036442. 

 

Pasūtītājs 

domes priekšsēdētājs 

A.Dukulis 

 

Izpildītājs 

………. 

……….. 

 

LVC 

valdes priekšsēdētājs 

J.Lange 

 

 


