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1.Vispārīga informācija 
 
1.1. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, kā arī 

ņemot vērā šajā nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteikto kārtību. 
1.2. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi nodrošināt atklātumu, būvdarbu veicēju brīvu 

konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot 
finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu maksimāli samazinot pasūtītāja risku.  

1.3. Iepirkumu organizē un veic ar Mālpils novada domes sēdes lēmumu izveidotā 
pastāvīgā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 

 
2.Iepirkuma identifikācijas numurs 
MND 2019/9 
 
3. Pasūtītājs 
  
Mālpils novada dome kā centralizēta iepirkumu institūcija veic būvdarbu iepirkumu 
pašvaldības izglītības iestādes – Mālpils novada vidusskolas vajadzībām (turpmāk – 
Pasūtītājs) 
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Reģ. Nr. 90000048398 
Tālpruņa Nr.: 67970888, fakss:67925342 
Mājas lapas adrese: www.malpils.lv 
 
4.Kontaktpersonas 
 
4.1. par tehnisko specifikāciju  – Ingrīda Kajaka, tālrunis: 29551042,  
e-pasts: ingrida.kajaka@malpils.lv; 
4.2. par nolikumu - Daiga Melcere, tālrunis: 29100463 
e-pasts: daiga.melcere@malpils.lv 
 
5. Informācija par iepirkuma priekšmetu, apjomu un iespējamo apjoma 
samazināšanu  
 
5.1. Iepirkuma priekšmets: Mālpils novada vidusskolas telpu remonts saskaņā ar 
tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 
5.2. CPV kods- 45000000-7 
5.3. Iepirkuma apjoms: Gadījumā, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniegs 
Pasūtītāja pieejamo finansējuma apmēru, iepirkuma apjoms tiks samazināts un 
vērtēta tiks pretendentu piedāvātā līgumcena par samazināto iepirkuma apjomu. 
Samazināto apjomu noteiks Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem no iepirkuma apjoma 
izslēdzot darbus jebkurā kombinācijā un apjomā. 
5.4. Par objekta apskates laikiem Pretendentam iepriekš jāvienojas ar Mālpils novada 
vidusskolas kontaktpersonu Ingrīdu Kajaku, tālr. 29551042, 
5.5. Norēķinu sistēma – saskaņā ar līguma nosacījumiem.  
5.6. Būvdarbu garantijas laiks – 3 gadi (36 mēneši). 
 
6.Iesniedzamo piedāvājumu apjoms un derīguma termiņš 
 
6.1. Piedāvājums ietver pretendenta atlases dokumentus, tehnisko un finanšu 

piedāvājumu. 

http://www.malpils.lv/
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6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. 
6.3. Šī iepirkuma ietvaros nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus. 
6.4. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma 
nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.  

 
 
7. Līguma izpildes vieta un laiks 
 
7.1. Līguma izpildes vieta - Mālpils novada vidusskola, Sporta iela 1, Mālpils, 

Mālpils novads. 
7.2. Līguma izpildes termiņš –  līdz 2019. gada 16.augustam. 
 
8. Iepirkuma nolikuma saņemšanas kārtība 
 
8.1.  Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai 

Pasūtītāja mājaslapā internetā www.malpils.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresēto 
personu pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja 
interneta mājaslapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu. 

8.2. Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem pretendentiem ir iespējams 
iepazīties līdz 2019. gada 3. jūnijam plkst. 10:00 uz vietas, Mālpils novada 
pašvaldībā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 

8.3.  Ja ieinteresētais pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā 
veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam 3 (triju) darbadienu 
laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka 
dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa. 

8.4.  Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma 
uzdevējam, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus, kā arī ievietotas 
mājaslapā pie iepirkuma nolikuma. Jautājumi jāuzdod rakstveidā nosūtot uz 
pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: dome@malpils.lv vai pasūtītāja pasta adresi. 

8.5.  Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 
iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu 
laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

8.6. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ja kāds no ieinteresētajiem 
pretendentiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām, kam nodrošināta brīva 
un tieša elektroniskā pieeja šī iepirkuma gaitā. 

8.7.  Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim 
Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu 
vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par 
vērtēšanas procesu. 

 
9.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība  
 
9.1.  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, 

Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152, kancelejā, iesniedzot tos līdz 2019. gada 3. 
jūnijam plkst. 10:00 personīgi, vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa 
pastu, pretendents uzņemas pilnu atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts 
šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam termiņam. 

9.2.  Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai 
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, 

http://www.malpils.lv/
mailto:dome@malpils.lv
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vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek atvērti un izskatīti, un tiek 
atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

 
 
 
 
10. Piedāvājumu noformēšana 
 
10.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā uz kura 

norāda: 
10.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi; 
10.1.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi; 
10.1.3. Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Mālpils novada 

vidusskolas telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. MND 
2019/9”; 

10.1.4.      Atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 

10.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros – viens 
oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, viens eksemplārs - kopija, ar norādi 
KOPIJA. 

10.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt 
numurētām. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 
2018.gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”  noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām. Klāt 
jāpievieno Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums elektroniskā datu 
nesējā.  

10.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 
salasāmam un bez labojumiem.  

10.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī 
citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā 
saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, 
kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.  

10.6. Pretendents iesniedz likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstītu 
piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta 
visas personas, kas ietilpst personu apvienībā.  

10.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, 
piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu 
apvienību vai personālsabiedrību.  

 
11.Prasības pretendenta dalībai iepirkumā   
 
11.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
11.2.  Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja 
pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām 
ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina 
pretendenta tiesības veikt tehniskajās specifikācijās norādītos darbus. 

11.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām: 
11.3.1. Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas 

nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu kvalitatīvai un 
savlaicīgai veikšanai; 



5 

 

11.3.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai (vai īsākā periodā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) ir 
veicis vismaz 2 (divu) sabiedrisku ēku būvdarbus, un par iepriekšminētajiem 
būvdarbiem ir saņēmis atsauksmes, ar nosacījumu, ka katrā objektā 
būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no 
Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. Ja Pretendents ir personu 
grupa, tad personu grupas dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā 
noteiktajai prasībai; 

11.3.3. Pretendenta rīcībā ir kvalificēts un sertificēts speciālists, kurš līguma 
noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē kā būvdarbu vadītājs, kurš 
ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un 5 (piecos) iepriekšējos gados kā ēku 
būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) līdzvērtīgā objektā. 
Par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts objekts, kurā būvniecības darbu 
izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās 
līgumcenas bez PVN.  

11.3.4. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši 
ārvalstu normatīvo aktu prasībām; 

11.3.5. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta noteikumiem. 

11.4. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 
11.4.1. Pretendenta katra gada (2016.g., 2017.g., 2018.g.) finanšu 

apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 200%  no Pretendenta piedāvātās 
līgumcenas (bez PVN); 

11.4.2. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu 
apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 200% no Pretendenta 
piedāvātās līgumcenas (bez PVN). 

11.5. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniedz Pasūtītājam 
apdrošināšanas polises kopiju/-as, 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma 
parakstīšanas dienas.  

 
12. Iesniedzamie dokumenti 

 
12.1.Pretendentu atlases dokumenti 
 

12.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums); 
12.1.2. Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu 

par  2016.g., 2017.g., 2018.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu 
atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk  apliecinājums par 
gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. 

12.1.3. Apliecinājums par Pretendenta iepriekšējo 5 (piecu) gadu pieredzi 
būvdarbu veikšanā vismaz 2(divos) līdzīgos būvobjektos, kuru ietvaros 
veikti sabiedrisku ēku remontdarbi par līgumcenu, kas vienāda vai 
lielāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN) šī iepirkuma 
ietvaros. Apliecinājumā jānorāda būvobjekta vieta, laiks, pasūtītājs, īss 
būvdarbu raksturojums un līgumcena (bez PVN), pasūtītāja 
kontaktpersonas tālrunis (4.pielikums). Apliecinājumam jāpievieno divas 
atsauksmes no pasūtītājiem, kas apliecina pretendenta pieredzi. 
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12.1.4. Informācija par būvdarbu vadītāja pieredzi atbilstoši 5.pielikuma formai. 
Par būvdarbu vadītāja ēku būvdarbu vadīšanā sertifikāta spēkā esamību 
iepirkumu komisija pārliecināsies tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/.  

12.1.5. Pretendenta apliecinājums, ka Līguma slēgšanas gadījumā 
Pretendents nodrošinās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniegs Pasūtītājam 
apdrošināšanas polises kopiju/-as, 7 (septiņu) darba dienu laikā no 
Līguma parakstīšanas dienas.  

12.1.6. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir 
nepieciešams konkrētā Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no 
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents 
pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 
konkrētā Iepirkuma līguma izpildei. Pretendents, lai apliecinātu 
profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām, tikai tad, ja šīs 
personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei 
attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

12.1.7.  Pretendenta reģistrācija Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīta 
publiski  pieejamā datu bāzē, turpretim, ja pretendents ir reģistrēts 
ārvalstīs, tad jāiesniedz atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām 
izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina 
pretendenta tiesības veikt tehniskajās specifikācijās norādītos darbus. 

12.1.8. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par 
konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un 
apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās 
tabulas. 
 

Apakšuzņēmēja Juridiskā 
adrese un 
reģistrācijas Nr. 

Darbu veids Darbu apjoms 
% 

Darbu apjoms 
EUR (bez 

PVN) nosaukums no kopējā 
darbu apjoma 

     

     

     

 
12.2.Tehniskais un finanšu piedāvājums 
 

12.2.1. Tehnisko piedāvājumu – lokālās tāmes pretendents sagatavo saskaņā 
ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) atbilstoši ārējo normatīvo aktu 
prasībām; 

12.2.2.  Elektroniskā veidā  jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums. Tiem 
jābūt veidotiem kā Microsoft Word un /vai Excel  dokumentiem. 
Elektroniskajam datu nesējam formā (CD), kas satur tehnisko 
piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam 10.1. punktā 
minētajā aploksnē. Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un 
nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, 
saskaņošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas un citām 

https://bis.gov.lv/bisp/
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izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju un līguma projekta prasībām, izņemot PVN; 

12.2.3. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda veicamo būvdarbu cenu euro 
(EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (3.pielikums); 

12.2.4. Finanšu piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti 
– ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. 

13. Piedāvājumu vērtēšana. 
13.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam 
piedāvājumam, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu EUR (bez PVN), jo 
sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem saimnieciski izdevīgākā 
piedāvājuma kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 

13.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi: 
Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sēdē šādos posmos: 

13.2.1.  piedāvājumu noformējuma pārbaude; 
13.2.2. pretendentu atlase; 
13.2.3. tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 
13.2.4. tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana; 
13.2.5. pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaude. 

13.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
13.3.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 10. punktā 

noteiktajām prasībām; 
13.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, 

iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku 
izskatīšanu. 

13.4. Pretendentu atlase: 
13.4.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikuma 11. punktā 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām, vērtējot nolikuma 
12.1.punktā norādītos atlases dokumentus; 

13.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 11. punktā noteiktajām 
pretendentu atlases prasībām, nav iesniedzis 12.1. punktā noteiktos 
atlases dokumentus, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 
iepirkumā, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē; 

13.5. Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude: 
13.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda vai tehniskais un finanšu piedāvājums 

sagatavots atbilstoši nolikuma 12.2. punkta prasībām, atbilstoši 
tehniskajai specifikācijai (2.pielikums); 

13.5.2. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst nolikuma 12.2.punktā 
noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiek 
izslēgti. 

13.6. Tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana: 
13.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās 
izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma 
komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 
piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veikto aritmētisko kļūdu 
labojumus; 

13.6.2. Ja iepirkuma komisijai pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, 
tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai 
izmaksām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteikto; 

13.6.3. Iepirkuma komisija, izvērtējot un nosakot saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu, vērtēs un salīdzinās tikai piedāvājuma cenu EUR (bez 
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PVN). No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu 
ar viszemāko cenu. 

13.7.  Pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaude: 
13.7.1. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos, ka uz pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9.panta astotajā 
daļā norādītie pretendentu izslēgšanas gadījumi, veic pārbaudi par 
pretendentu atbilstoši PIL 9.pantā noteiktajai kārtībai. 

 
14. Iepirkuma līgums  
14.1. Iepirkumu komisija lēmumu par iepirkuma rezultātiem paziņo visiem 

pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt 
iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

14.2. Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā 
uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz 
parakstīts iepirkuma līgums. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 
līgumu, vai norādītajā termiņā savas vainas dēļ neiesniedz parakstītu iepirkuma 
līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, 
kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt 
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

14.3. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 
atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt 
atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

14.4. Apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar līguma nosacījumiem.   
 
15. Iepirkuma komisijas tiesības  

15.1.  Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 
vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina 
vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu 
nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas 
nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. 

15.2. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet 
Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, 
Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai 
papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. 

15.3. Pieaicināt ekspertu Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaudei, 
piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai. 

15.4. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, 
piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 
salīdzināšanai. 

15.5. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 10. punktā minētajām 
prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 11.,12.,13. 
punktu prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma 
tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to. 
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15.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu 
finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu. 

15.7.  Iepirkuma komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem. Izslēgšanas 
nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic atbilstoši PIL 9.panta devītajā, desmitajā, 
vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktajam. 

15.8.    Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minēto izslēgšanas 
gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā. 

15.9. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais 
Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.  

15.10. Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu. 
15.11. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Mālpils novada 

pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus. 
15.12. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām vai 

Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, 
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

15.13. Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.  

16.   Iepirkuma komisijas pienākumi 

16.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

16.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi pret tiem. 

16.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
sniegt informāciju par Nolikumu. 

16.4. Vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem 
un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 
izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.  

16.5. Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 
konstatētām aritmētiskām kļūdām. 

16.6. Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota 
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība. 

16.7. Noteikt iepirkuma uzvarētāju. 

16.8. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus 
Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

16.9. Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov. un ievietot 
informāciju Mālpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.malpils.lv  

17. Pretendenta tiesības 

17.1.  Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties 
pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. 

http://www.iub.gov/
http://www.malpils.lv/
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17.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt 
vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un 
tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams 
vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma 
zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu. 

17.3. Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, 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 viena mēneša laikā no Iepirkuma komisijas 
lēmuma spēkā stāšanās brīža. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var 
pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

18. Pretendenta pienākumi 

18.1.  Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

18.2.  Sniegt patiesu informāciju. 

18.3.  Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

18.4.  Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu. 

19. Personas datu aizsardzība 

8.1. Datu pārzinis ir Mālpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048398, juridiskā 
adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, kas veic personas datu 
apstrādi publisko iepirkumu veikšanas nolūkam; 

8.2. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Mālpils 
novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.malpils.lv sadaļā Datu privātuma 
politika, iepazīstoties ar Mālpils novada iekšējiem noteikumiem “Mālpils 
novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” vai klātienē Mālpils 
novada pašvaldības kancelejā. 

 
Pielikumā:  
1.pielikums - Pretendenta pieteikums uz 2 lpp.; 
2.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 17 lpp.; 
3.pielikums - Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.; 
4.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 lpp.; 
5.pielikums  - Apliecinājums par būvdarbu vadītāja kvalifikāciju un pieredzi uz 1 lpp.; 
6.pielikums - Iepirkuma līguma projekts uz 6 lpp. 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

http://www.malpils.lv/
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1. pielikums  
Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas 

telpu remonts” nolikumam,  
(id. Nr. MND 2019/9 

 
PRETENDENTA PIETEIKUMS 

Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas telpu remonts” nolikumam, 
id. Nr. MND 2019/9 

Iepazinušies ar iepirkuma “Mālpils novada vidusskolas telpu remonts” ident.Nr. MND 2019/9 
Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, 
ka piekrītu iepirkuma Nolikuma noteikumiem, un piedāvāju veikt: Mālpils novada vidusskolas 
telpu remontu, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, par 
kopējo summu: 

EUR bez PVN ....% 
(summa cipariem un vārdiem) 

PVN ....... % 
(summa cipariem un vārdiem) 

EUR, ieskaitot PVN ......% 
(summa cipariem un vārdiem) 

   
 

 

Būvdarbu garantijas laiks _________________________ mēneši. 
 

Pretendenta nosaukums  

Vienotais reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Tālruņa numurs  

Faksa numurs  

E-pasta adrese  

Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka  

Kods  

Konts  

Pretendenta statuss1 ☐ mazais uzņēmums ☐ vidējais uzņēmums 

 ☐ lielais uzņēmums 

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi. 
Apliecinām, ka piekrītam visiem iepirkuma līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 
6.pielikums). 
Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot 
normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā 
pielikumiem. 
Atļaut Pasūtītājam iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma 
administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar 
Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 
noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas 
atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
Esam iesnieguši visu prasīto informāciju. 
Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 
Piedāvājuma derīguma termiņš ir _________ dienas (ne mazāk kā 90 dienas). 

                                                 

1 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai 

gada bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā 

nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada 

bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu eiro. 
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Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības 
informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.  
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, atrodas 
Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. 
 
 
Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp. 
 
Vārds, Uzvārds  _____________________________________ 
 
Ieņemamais amats _____________________________________ 
 
Paraksts  _____________________________________ 
 
Datums   __________  _________________ 
 
Zīmogs 
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2.pielikums 
Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas  

telpu remonts” nolikumam,  
(id. Nr. MND 2019/9) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
iepirkumam 

„Mālpils novada vidusskolas telpu remonts” 
id.Nr. MND 2019/9 

 
1. Darbi veicami saskaņā ar SIA “ZARCH”  izstrādāto “ Mālpils novada vidusskolas 

interjera un dizaina projektu”  un tehnisko specifikāciju, ievērojot attiecīgos LR 
likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus. 

2. Darbi veicami Mālpils novada vidusskolas telpās, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā. 

3. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam 
jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. 
Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar 
attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem. 

4. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības 
deklarācijas, izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts 
atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Izpildītājam pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma nekavējoties ir jāuzrāda. 

5. Visi apdares materiālu krāsu toņi, pirms iebūves jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
6. Objektā un tā teritorijā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību t.sk. materiālu 

novietnēs.  
7. Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir 

jābūt LR likumdošanā paredzētajiem sertifikātiem un atļaujām. 
8. Pretendents ir atbildīgs par objekta būvniecības/demontāžas gaitā atgūto 

materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā 
norādītājā vietā. 

9. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, 
palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu 
tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir 
jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi 
izdevumi Darbu veikšanai. Tāmē jāparedz visi izdevumu, kas saistīti ar darbu 
pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. 

10. Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā. 
11. Darbu veikšanas laikā Pretendents ir atbildīgs par ēkā esošo materiālo vērtību 

(mēbeles, aprīkojums, inventārs u.t.t.) saglabāšanu to sākotnējā stāvoklī, atbildīgi 
rūpējoties par to nesabojāšanu vai to vērtības nepasliktināšanu būvniecības 
procesa laikā. 

12. Darbu apraksti, apjomi, specifikācija: 
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Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1 

Vispārējie būvdarbi  

Objekta adrese : Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 2 3 4 

1 PIRMAIS STĀVS     

2 48.TELPA (Nr.117)     

3 Demontāža     

4 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 94,79 

5 Flīžu demontāža m2 1,10 

6 
Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža, saglabājot 
pasūtītājam 

kompl 1,00 

7 Durvju kleidu demontāža, saglabājot pasūtītājam kompl 1,00 

8 Koka grīdas seguma, ieskaitot lāgas, demontāža m2 71,50 

9 Esošo komunikācijas kastu demontāža m2 4,40 

10 Sienas     

11 
Durvju un logu ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz 
būvniecības laiku 

kompl 1,00 

12 Durvju ailes aizmūrēšana m2 2,00 

13 Sienu gruntēšana m2 95,89 

14 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu, 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 95,89 

15 
Sienu virsmas gruntēšana, vienlaidus  špaktelēšana un 
slīpēšana, ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 74,94 

16 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 74,94 

17 Sienu flīzēšana m2 20,95 

18 Griesti     

19 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 66,84 

20 Griestu tīrīšana, gruntēšana m2 9,31 

21 Griestu virsmas vienlaidus  špaktelēšana, slīpēšana m2 9,31 

22 
Griestu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu 

m2 9,31 

23 Grīda     

24 
Siltumizolācijas putu polistirola plākšņu EPS 150 b=70 
ieklāšana m2 71,50 

25 
Hidroizolācijas plēves 200 mq ieklāšana, salīmējot 
salaiduma šuves 

m2 71,50 

26 
Grīdas stiegrojuma armatūras sieta 6x200x200 
ieklāšana, ieskaitot distancerusun palīgmateriā 

m2 71,50 

27 
Betona grīdas ieklāšana b=80, atdalot no esošajām 
konstrukcijām ar amortizējošo lentu 

m2 71,50 

28 Grīdu gruntēšana m2 71,50 
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29 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešana m2 71,50 

30 Grīdu flīzēšana  m2 71,50 

31 
EDG grīdlīstu montāža (Victiria Collection 2500x79x14 
vai ekvivalents) 

m 36,16 

32 Dažādi darbi     

33 Al līstiņu montāža pie durvīm grīdas savienojumu vietās vietas  2,00 

34 Ģipškartona nosegkastes montāža m2 4,10 

35 Apkures cauruļvadu pārkrāsošana m 7,00 

36 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 71,50 

37 49.;50.TELPA (Nr. 112)     

38 Demontāža     

39 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 74,02 

40 Esošo koka grīdlīstu demontāža m 33,96 

41 Linoleja grīdas seguma demontāža m2 35,60 

42 Flīžu demontāža m2 1,20 

43 Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža kompl 1,00 

44 Starpsienas konstrukcijas demontāža m2 9,50 

45 Durvju kleidu demontāža, saglabājot kompl 1,00 

46 Sienas     

47 
Durvju un logu ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz 
būvniecības laiku 

gab 1,00 

48 Sienu gruntēšana m2 72,22 

49 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 72,22 

50 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 72,22 

51 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 72,22 

52 Sienu flīzēšana virs izlietnes m2 1,04 

53 Spoguļa iebūve flīzēs m2 0,63 

54 Griesti     

55 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 45,14 

56 Griestu tīrīšana, gruntēšana m2 2,96 

57 Griestu virsmas vienlaidus  špaktelēšana, slīpēšana  m2 2,96 

58 
Griestu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu 

m2 2,96 

59 Grīda     

60 
Grīdas līmeņošana un OSB ar spundi (b=18mm) klāja 
ierīkošana m2 45,14 

61 Grīdas špaktelēšana pirms linoleja ieklāšana m2 45,14 

62 

Linoleja grīdas seguma ierīkošana (34/43 
nodilumizturības klase, biezums 2,5mm, virsmas 
aizsargslānis 0,7mm)  

m2 45,14 

63 
EDG grīdlīstu montāža (Victiria Collection 2500x79x14 
vai ekvivalents) 

m 30,90 

64 Dažādi darbi     
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65 Radiatoru un apkures cauruļvadu pārkrāsošana gab 4,00 

66 Al līstiņu montāža pie durvīm grīdas savienojumu vietās vietas  1,00 

67 Esošo durvju kleidu montāža kompl 1,00 

68 Ģipškartona nosegkastes montāža m2 2,84 

69 Revīzijas lūkas montāža gb 1,00 

70 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 48,10 

71 52.TELPA (Gaitenis)     

72 Demontāža     

73 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 53,10 

74 Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža kompl 3,00 

75 Durvju kleidu demontāža, saglabājot kompl 1,00 

76 Sienas     

77 
Durvju ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz būvniecības 
laiku 

gab 1,00 

78 Sienu gruntēšana m2 53,10 

79 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 53,10 

80 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 53,10 

81 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 53,10 

82 Griesti     

83 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 20,20 

84 Grīda     

85 Grīdu attīrīšana, gruntēšana m2 20,20 

86 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešana m2 20,20 

87 Grīdas špaktelēšana pirms linoleja ieklāšana m2 20,20 

88 

Linoleja grīdas seguma ierīkošana (34/43 
nodilumizturības klase, biezums 2,5mm, virsmas 
aizsargslānis 0,7mm)  

m2 20,20 

89 
EDG grīdlīstu montāža (Victiria Collection 2500x79x14 
vai ekvivalents) 

m 17,58 

90 Dažādi darbi     

91 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka D1 
montāža  

kompl 1,00 

92 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka D3 
montāža  

kompl 2,00 

93 Al līstiņu montāža pie durvīm grīdas savienojumu vietās vietas  3,00 

94 Esošo durvju kleidu montāža gb 1,00 

95 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 20,20 

96 57.; 58.TELPA (Mazgātuve)     

97 Demontāža     

98 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 55,92 

99 Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža kompl 1,00 

100 Flīžu demontāža m2 18,10 
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101 Grīdas flīžu demontāža m2 21,10 

102 Mūra starpsienas demontāža m2 4,43 

103 Sienas     

104 
Durvju un logu ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz 
būvniecības laiku 

gab 1,00 

105 Sienu gruntēšana m2 74,02 

106 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 74,02 

107 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 49,94 

108 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 49,94 

109 
Hidroizolācijas ieklāšana divās kārtās, ieskaitot 
pieslēgumus un stūra lentas 

m2 24,08 

110 Sienu flīzēšana  m2 23,00 

111 Spoguļa iebūve flīzēs m2 1,08 

112 Griesti     

113 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 14,84 

114 Ģipškartona pašuvums uz metāla karkasa m2 4,10 

115 Griestu tīrīšana, gruntēšana m2 2,16 

116 Griestu virsmas vienlaidus  špaktelēšana, slīpēšana m2 6,26 

117 
Griestu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu 

m2 6,26 

118 Grīda     

119 Grīdu attīrīšana, gruntēšana m2 21,10 

120 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešana m2 21,10 

121 
Hidroizolācijas ieklāšana grīdā divās kārtās, ieskaitot 
stūra lentas un pieslēgumus 

m2 4,10 

122 Grīdu flīzēšana  m2 21,10 

123 Flīžu grīdas līstes ieklāšana pa perimetru h=100 m 13,60 

124 Dažādi darbi     

125 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka D1 
montāža  

kompl 1,00 

126 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 21,10 

127 59.; 60.TELPA (WC)     

128 Demontāža     

129 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 8,46 

130 Flīžu demontāža m2 8,46 

131 Mūra starpsienas demontāža m2 2,26 

132 Sienas     

133 
Durvju ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz būvniecības 
laiku 

gab 1,00 

134 
Mitrumizturīgi ģipškartona lokšņu montāža pa metāla 
profilu karkasu 

m2 2,90 

135 Sienu gruntēšana m2 14,02 
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136 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 14,02 

137 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 12,92 

138 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 12,92 

139 Sienu flīzēšana  m2 9,00 

140 Spoguļa iebūve flīzēs m2 0,54 

141 Griesti     

142 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 2,60 

143 Grīda     

144 Grīdu attīrīšana, gruntēšana m2 2,60 

145 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešan m2 2,60 

146 Grīdu flīzēšana  m2 2,60 

147 Dažādi darbi     

148 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 2,60 

149 61.TELPA (gaitenis)     

150 Demontāža     

151 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 51,50 

152 Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža kompl 3,00 

153 Sienas     

154 
Durvju ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz būvniecības 
laiku 

gab 1,00 

155 
Metāla karkasa izbūve kāpņu telpas nodalošajai sienai, 
aizpildot ar siltumizolācijas materiālu b=100 

m2 5,18 

156 
Tvaika izolācijas ieklāšana, salaiduma vietas salīmējot 
ar lentu 

m2 5,18 

157 Ģipškartona lokšņu montāža pa metāla karkasu m2 5,18 

158 Sienu gruntēšana m2 51,50 

159 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 51,50 

160 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 56,68 

161 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 56,68 

162 Griesti     

163 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 15,70 

164 Grīda     

165 Grīdu attīrīšana, gruntēšana m2 15,70 

166 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešana m2 15,70 

167 Grīdas špaktelēšana pirms linoleja ieklāšana m2 15,70 

168 

Linoleja grīdas seguma ierīkošana (34/43 
nodilumizturības klase, biezums 2,5mm, virsmas 
aizsargslānis 0,7mm)  

m2 15,70 
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169 
EDG grīdlīstu montāža (Victiria Collection 2500x79x14 
vai ekvivalents) 

m 17,58 

170 Dažādi darbi     

171 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka D1 
montāža  

kompl 1,00 

172 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka D4 
montāža  

kompl 1,00 

173 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka AD3 
montāža  

kompl 1,00 

174 Al līstiņu montāža pie durvīm grīdas savienojumu vietās vietas  3,00 

175 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 15,70 

176  55.TELPA      

177 Demontāža     

178 Ģipškartona lokšņu demontāža griestos m2 5,65 

179 Griesti     

180 
Durvju un logu ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz 
būvniecības laiku 

gab 1,00 

181 Ģipškartona lokšņu montāža pa metāla karkasu m2 5,65 

182 Griestu gruntēšana m2 5,65 

183 Griestu virsmas vienlaidus  špaktelēšana, slīpēšana m2 5,65 

184 
Griestu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu 

m2 16,00 

185 Dažādi darbi     

186 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 16,00 

187 OTRAIS STĀVS     

188 86.;93.;94.TELPA     

189 Demontāža     

190 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas (vai tapetēm), 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 114,49 

191 Koka konstrukcijas starpsienu demontāža m2 12,25 

192 Linoleja grīdas seguma demontāža m2 73,02 

193 Flīžu demontāža m2 10,40 

194 Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža kompl 2,00 

195 Durvju kleidu demontāža, saglabājot kompl 1,00 

196 Sienas     

197 
Durvju un logu ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz 
būvniecības laiku 

gab 1,00 

198 Sienu gruntēšana m2 124,89 

199 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 124,89 

200 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 121,69 

201 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 121,69 

202 Sienu flīzēšana (pie izlietnes sienas) m2 2,66 

203 Spoguļa iebūve flīzēs m2 0,54 

204 Griesti     
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205 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 65,84 

206 Griestu tīrīšana, gruntēšana m2 7,18 

207 Griestu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana  m2 7,18 

208 
Griestu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu 

m2 7,18 

209 Grīda     

210 Grīdu attīrīšana, gruntēšana m2 73,02 

211 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešana m2 73,02 

212 Grīdas špaktelēšana pirms linoleja ieklāšana m2 73,02 

213 

Linoleja grīdas seguma ierīkošana (34/43 
nodilumizturības klase, biezums 2,5mm, virsmas 
aizsargslānis 0,7mm)  

m2 73,02 

214 
EDG grīdlīstu montāža (Victiria Collection 2500x79x14 
vai ekvivalents) 

m 45,96 

215 Dažādi darbi     

216 Radiatoru un apkures cauruļvadu pārkrāsošana gab 4,00 

217 
Krāsotu koka konstrukcijas  vienviru durvju bloka D1 
montāža  

kompl 1,00 

218 Al līstiņu montāža pie durvīm grīdas savienojumu vietās vietas  2,00 

219 Ģipškartona nosedzkastes montāža m2 1,70 

220 Esošo durvju kleidu montāža kompl 1,00 

221 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 73,02 

222 90.;91.TELPA     

223 Demontāža     

224 
Sienu attīrīšana no vecās krāsas, ieskaitot logu un 
durvju ailes 

m2 13,39 

225 Starpsienu demontāža m2 1,24 

226 Grīdas flīžu demontāža m2 3,46 

227 Sienas flīžu demontāža m2 9,27 

228 Koka konstrukcijas durvju bloku demontāža kompl 1,00 

229 Durvju kleidu demontāža, saglabājot kompl 1,00 

230 Sienas     

231 
Durvju ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz būvniecības 
laiku 

gab 1,00 

232 Sienu gruntēšana m2 22,66 

233 
Sienu virsmas  izlīdzināšana ar apmetuma javu 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 22,66 

234 
Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 22,66 

235 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 22,66 

236 Griesti     

237 
Minerālšķiedras plātņu moduļveida (600x600mm) 
piekaramo griestu ierīkošana 

m2 3,46 

238 Grīda     

239 Grīdu attīrīšana, gruntēšana m2 3,46 

240 Grīdas pašizlīdzinošās masas ieliešana m2 3,46 
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241 Grīdu flīzēšana  m2 3,46 

242 Flīžu kājlīstes ieklāšana pa perimetru h=100 m 7,09 

243 Dažādi darbi     

244 Al līstiņu montāža pie durvīm grīdas savienojumu vietās vietas  1,00 

245 Esošo durvju kleidu montāža kompl 1,00 

246 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 3,46 

247 KĀPŅU TELPA     

248 Demontāža     

249 Sienu attīrīšana no vecās krāsas m2 45,00 

250 Grīdlīstes demontāža m 7,00 

251 Sienas     

252 
Durvju ailu aizklāšana ar aizsargplēvi uz būvniecības 
laiku 

gab 3,00 

253 Grīdas, pakāpienu nosegšanas m2 72,00 

254 Sienas virsmas apstrāde ar pretpelējuma līdzekli m2 45,00 

255 Sienu virsmas gruntēšana un vienlaidus  špaktelēšana  m2 45,00 

256 

Sienu virsmas gruntēšana un  krāsošana ar ūdens 
dispersijas krāsu Vivacolor Accrylate Matt vai analogs ( 
noturība pret mitru berzi: 1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 
< 5 mikroni, > 20000 cikli saskaņā ar SFS 3755) 
ieskaitot logu un durvju ailes 

m2 90,00 

257 Dažādi darbi     

258 
EDG grīdlīstu montāža (Victiria Collection 2500x79x14 
vai ekvivalents) 

m 7,00 

259 Telpu sakopšana pēc būvdarbiem, ieskaitot būvgružus m2 72,00 

260 JUMTS VIRS KĀPŅU TELPAS     

261 Esošā jumta seguma lokāla demontāža m2 10,00 

262 Šahtas un starpstāva atkalšana m 3,00 

263 
Lietus kanalizācijas D110 caurules nomaiņa, ierīkojot 
tīrīšanas revīziju 

m 5,00 

264 Ugunsdrošās lentas starpstāvu pārsegumos gab. 3,00 

265 Ugunsdrošās putas gab. 1,00 

266 Palīgmateriāli, stiprinājmi kompl. 1,00 

267 Hidroizolācijas membrānas montāža gab. 1,00 

268 Jumta seguma atjaunošana m2 10,00 

 
 

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2 

       

Apkure un ventilācija 

Objekta adrese : Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

        

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 2 3 4 

1 PIRMAIS STĀVS     

2 48.TELPA (Nr.117)     

3 Esošo ventilācijas restu demontāža gab 3,00 
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4 Esošo ventilācijas metāla cauruļvadu demontāza m 3,00 

5 
Ventilācijas izvada izbūve līdz ventilācijas šahtai, 
veidojot pieslēgumus tvaika nosūcējiem 

kompl 1,00 

6 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 1,00 

7 Esošo radiatoru demontāža gab 3,00 

8 Radiatora pieslēguma armatūras pārbūve gab 3,00 

9 

Jaunu radiatoru 22 500x1600, komplektā ar 
termovārstu, sienas stiprinājumiem, atgaisotāju, 
montāža 

gab 3,00 

10 49.;50.TELPA (Nr. 112)     

11 Esošo ventilācijas restu demontāža gb 1,00 

12 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 1,00 

13 
Radiatora pieslēguma armatūras pārbūve, iemontējot 
regulēšanas vārstu un atgaisotāju 

gab 4,00 

14 52.TELPA (gaitenis)     

15 Esošo ventilācijas restu demontāža gb 1,00 

16 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 1,00 

17 

Tērauda, paneļu tipa radiatori 11 500x1600, komplektā 
ar termostatisko vārstu, termostatu un atgaitas vārstu 
montāža 

kompl 1,00 

18 
Cauruļvadi un detaļas pievienošanai esošajai apkures 
sistēmai 

kompl 1,00 

19 
Ugunsdrošais blīvējums caurejošās atvērumu vietās 
sienā 

objekts 1,00 

20 57.; 58.TELPA (Mazgātuve)     

21 Esošo ventilācijas metāla cauruļvadu demontāza m 11,20 

22 
Ventilācijas izvada izbūve no telpām Nr.59; 57 un 58  
līdz ventilācijas šahtai 

kompl 1,00 

23 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 2,00 

24 Esošo radiatoru demontāža gab 2,00 

25 Radiatora pieslēguma armatūras pārbūve gab 2,00 

26 

Jaunu radiatoru 11 500x1200, komplektā ar 
termovārstu, sienas stiprinājumiem, atgaisotāju, 
montāža 

gab 2,00 

27 59.; 60.TELPA (WC)     

28 Esošo ventilācijas restu demontāža gb 1,00 

29 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 1,00 

30 OTRAIS STĀVS     

31 86.;93.;94.TELPA     

32 Esošo ventilācijas restu demontāža gab 1,00 

33 
Esošo ventilācijas metāla cauruļvadu konstrukcijas 
demontāza 

kompl 1,00 

34 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 4,00 

35 
Radiatora pieslēguma armatūras pārbūve, iemontējot 
regulēšanas vārstu un atgaisotāju 

gab 4,00 

36 90.;91.TELPA     

37 Esošo ventilācijas restu demontāža gab 1,00 

38 Esošo ventilācijas metāla cauruļvadu demontāza m 3,00 

39 Regulējamu ventilācijas restu montāža gab 1,00 
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Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3 

        

Sadzīves ūdensvads, kanalizācija 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 

Objekta adrese : Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

        

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 2 3 4 

1 PIRMAIS STĀVS     

2 48.TELPA (Nr.117)     

3 Kanalizācijas stāvvada demontāza gab 1,00 

4 Izlietnes un cauruļvadu demontāža kompl 1,00 

5 Ūdens pieslēgumu vietu izbūve gab 4,00 

6 Cauruļvadi un detaļas, pievienojumam esošajai 
ūdensapgādes sistēmai 

kompl 1,00 

7 Ūdens krāna pieslēguma krāns gab 10,00 

8 Siltā ūdens elektriskā sildītāja pieslēguma izbūve gab 1,00 

9 Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli kompl 4,00 

10 Jaunas kanalizācijas stāvvada montāža gab 1,00 

11 Izlietnes kanalizācijas  pieslēguma izbūve gab 4,00 

12 
Ugunsdrošais blīvējums caurejošās atvērumu vietās 
sienā 

objekts 1,00 

13 49.;50.TELPA (Nr. 112)     

14 Kanalizācijas stāvvada demontāza gab 1,00 

15 Izlietnes un cauruļvadu demontāža kompl 1,00 

16 Ūdens pieslēgumu vietu izbūve gab 1,00 

17 Cauruļvadi un detaļas, pievienojumam esošajai 
ūdensapgādes sistēmai 

kompl 1,00 

18 Ūdens krāna pieslēguma krāns gab 1,00 

19 Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli kompl 1,00 

20 Jaunas kanalizācijas stāvvada montāža gab 1,00 

21 Izlietnes kanalizācijas  pieslēguma izbūve gab 1,00 

22 
Ugunsdrošais blīvējums caurejošās atvērumu vietās 
sienā 

objekts 1,00 

23 57.; 58.TELPA (Mazgātuve)     

24 Ūdens cauruļvadu demontāza gab 1,00 

25 Fajansa izlietne, komplektā ar stiprinājumiem, nolietni  
un sifonu montāža 

kompl 2,00 

26 
Dušas trapa izbūve, ieskaitot kanalizācijas ievada 
pārbūvi 

kompl 1,00 

27 Cauruļvadi un detaļas, pievienojumam esošajai 
ūdensapgādes sistēmai 

kompl 2,00 

28 Ūdens jaucējkrāns  gab 2,00 

29 Dušas jaucējkrāns kompl 1,00 

30 Laistīšanas krāns gab 1,00 

31 Veļasmašīnas pieslēgšanas vietas izbūve gab 1,00 
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32 Ūdens krāna pieslēguma krāns gab 10,00 

33 Laistīšanas krāna pievada izbūve betona grīdā m 5,00 

34 Laistīšanas krāna pievada iestrāde izolācijas čaulā m 5,00 

35 Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli kompl 4,00 

36 Elektriskā ūdenssildītāja 100 l (pasūtītāja)montāža kompl 1,00 

37 Izlietnes  pieslēgums pie kanalizācijas sistēmas gab 2,00 

38 
Ugunsdrošais blīvējums caurejošās atvērumu vietās 
sienā 

objekts 1,00 

39 59.; 60.TELPA (WC)     

40 Kanalizācijas stāvvada demontāza gab 1,00 

41 Ūdens cauruļvadu demontāza gab 1,00 

42 
Fajansa izlietnes, komplektā ar stiprinājumiem, nolietni  
un sifonu, montāža 

kompl 1,00 

43 Iebūvējams WC pods ar vāku un skalojamo kasti kompl 1,00 

44 Cauruļvadi un detaļas, pievienojumam esošajai 
ūdensapgādes sistēmai 

kompl 2,00 

45 Ūdens jaucējkrāns  gab 2,00 

46 Ūdens pieslēguma krāns gab 3,00 

47 Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli kompl 2,00 

48 Jaunas kanalizācijas stāvvada montāža gab 1,00 

49 Izlietnes un WC  pieslēgums pie kanalizācijas sistēmas gab 2,00 

50 
Ugunsdrošais blīvējums caurejošās atvērumu vietās 
sienā 

objekts 1,00 

51 OTRAIS STĀVS     

52 86.;93.;94.TELPA     

53 Izlietnes un cauruļvadu demontāža kompl 3,00 

54 Fajansa izlietne 600x420, komplektā ar stiprinājumiem, 
nolietni  un sifonu 

kompl 1,00 

55 Cauruļvadi un detaļas, pievienojumam esošajai 
ūdensapgādes sistēmai 

kompl 1,00 

56 Ūdens jaucējkrāns  gab 1,00 

57 Ūdens krāna pieslēguma krāns gab 2,00 

58 Elektriskā ūdens boilera demontāža, montāža kompl 1,00 

59 Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli kompl 1,00 

60 Izlietnes  pieslēgums pie kanalizācijas sistēmas gab 1,00 

61 90.;91.TELPA     

62 Kanalizācijas stāvvada demontāza gab 1,00 

63 Ūdens un kanalizācijas cauruļvadu demontāža kompl 1,00 

64 Fajansa izlietne, komplektā ar stiprinājumiem, nolietni  
un sifonu 

kompl 1,00 

65 Cauruļvadi un detaļas, pievienojumam esošajai 
ūdensapgādes sistēmai 

kompl 1,00 

66 Ūdens jaucējkrāns  gab 1,00 

67 Ūdens krāna pieslēguma krāns gab 2,00 

68 Elektriskā ūdens boilera demontāža, montāža kompl 1,00 

69 Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli kompl 1,00 

70 Jauna kanalizācijas stāvvada montāža gab 1,00 
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71 Izlietnes  pieslēgums pie kanalizācijas sistēmas gab 1,00 

72 
Ugunsdrošais blīvējums caurejošās atvērumu vietās 
sienā 

objekts 1,00 

 
 
 

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4 

        

Iekšējie elektrotīkli 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 

        

Objekta nosaukums : Mālpils novada vidusskolas telpu remonts 

Būves nosaukums :  Mālpils novada vidusskolas telpu remonts 

Objekta adrese : Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads 

        

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 2 3 4 

1 PIRMAIS STĀVS     

2 48.TELPA (Nr.117)     

3 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 71,50 

4 Esošā sadalnes skapja demontāža kompl. 2,00 

5 Jaunu sakaru kabeļkanālu montāža m 20,00 

6 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 280,00 

7 
Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V - In=10A; 
IP20 

gab. 5,00 

8 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP20, Z/A) gab. 34,00 

9 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP20, V/A) gab. 3,00 

10 

Elektriskā rozete, iebūvējams izbīdāmā kabeļu kanālā 
(230V, 16A, IP20, V/A) 

gab. 6,00 

11 
Mēbelē iebūvējams kabeļu kanāls ar iespēju izbīdīt/iebīdēt 
mēbelē ar sešām EL pieslēgumu vietām 

gab. 1,00 

12 

Griestos iebūvēts LED gaismeklis 600x600 (230V, 36W, 
IP20, 4000K, Ra<80, 4320Lm, 120Lm/w, gaismas režīms 
ECG un MP) G1 vai analogs 

gab. 12,00 

13 
Virsmas stiprināms LED lentas tipa gaismeklis (230V, IP44, 
4000K, Ra<80) G6 vai analogs 

m 14,00 

14 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

15 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

16 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 125,00 

17 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 285,00 

18 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x4mm² m 60,00 

19 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x6mm² m 90,00 

20 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 

21 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 95,00 

22 Kabeļu rievu aizdare m 280,00 
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23 49.;50.TELPA (Nr. 112)     

24 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 45,14 

25 Jaunu sakaru kabeļkanālu montāža m 20,00 

26 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 185,00 

27 
Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V - In=10A; 
IP20 

gab. 1,00 

28 

Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; 
IP20 

gab. 4,00 

29 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP20, Z/A) gab. 24,00 

30 

Griestos iebūvēts LED gaismeklis 600x600 (230V, 36W, 
IP20, 4000K, Ra<80, 4320Lm, 120Lm/w, gaismas režīms 
ECG un MP) G1 vai analogs 

gab. 9,00 

31 
Virsmas stiprināms LED gaismeklis 800 (230V, 22W, IP20, 
4000K, Ra<80) G5 vai analogs 

gab. 8,00 

32 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

33 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

34 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 150,00 

35 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 220,00 

36 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 

37 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 95,00 

38 Kabeļu rievu aizdare m 75,00 

39 52.TELPA (gaitenis)     

40 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 20,20 

41 Esošā sadalnes skapja demontāža kompl. 1,00 

42 Jaunu sakaru kabeļkanālu montāža m 10,00 

43 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 68,00 

44 Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; IP20 gab. 2,00 

45 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP44, Z/A) gab. 2,00 

46 

Griestos iebūvēts LED gaismeklis d160 (230V, 14W, IP44, 
4000K, Ra<80, 1260Lm, 90Lm/w, gaismas režīms ECG, 
ārējs LED draiveris) G7 vai analogs 

gab. 7,00 

47 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

48 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

49 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 40,00 

50 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 2x1,5mm² m 40,00 

51 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 55,00 

52 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 

53 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 25,00 

54 Kabeļu rievu aizdare m 68,00 

55 57.; 58.TELPA (Mazgātuve)     

56 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 21,10 

57 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 162,00 

58 

Vienpola slēdzis (hermētisks) zemapmetuma instalācijai, 
230V - In=10A; IP44 

gab. 3,00 

59 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP44, Z/A) gab. 8,00 
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60 

Griestos iebūvēts LED gaismeklis 600x600 (230V, 36W, 
IP54, 4000K, Ra<80, 4320Lm, 120Lm/w, gaismas režīms 
ECG un OP) G10 vai analogs 

gab. 3,00 

61 
Griestos iebūvēts LED gaismeklis d215 (230V, 25W, IP44, 
4000K, Ra<80, 2370Lm, 95Lm/w, gaismas režīms ECG, 
ārējs LED draiveris) G8 vai analogs 

gab. 2,00 

62 

Virsmas stiprināms LED gaismeklis (230V, 11W, IP20, 
4000K, Ra<80) G9 vai analogs 

gab. 1,00 

63 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

64 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

65 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 145,00 

66 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 180,00 

67 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 

68 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 110,00 

69 Kabeļu rievu aizdare m 162,00 

70 59.; 60.TELPA (WC)     

71 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 2,60 

72 
Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 45,00 

73 
Vienpola slēdzis (hermētisks) zemapmetuma instalācijai, 
230V - In=10A; IP44 

gab. 2,00 

74 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP44, Z/A) gab. 1,00 

75 
Griestos iebūvēts LED gaismeklis d215 (230V, 25W, IP44, 
4000K, Ra<80, 2370Lm, 95Lm/w, gaismas režīms ECG, 
ārējs LED draiveris) G8 vai analogs 

gab. 1,00 

76 

Virsmas stiprināms LED gaismeklis (230V, 11W, IP20, 
4000K, Ra<80) G9 vai analogs 

gab. 1,00 

77 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

78 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 45,00 

79 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 45,00 

80 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 

81 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 55,00 

82 Kabeļu rievu aizdare m 45,00 

83 61.TELPA (gaitenis)     

84 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 15,70 

85 Jaunu sakaru kabeļkanālu montāža m 15,00 

86 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 102,00 

87 Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; IP20 gab. 2,00 

88 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP44, Z/A) gab. 2,00 

89 
Griestos iebūvēts LED gaismeklis d160 (230V, 14W, IP44, 
4000K, Ra<80, 1260Lm, 90Lm/w, gaismas režīms ECG, 
ārējs LED draiveris) G7 vai analogs 

gab. 6,00 

90 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

91 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

92 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 65,00 

93 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 2x1,5mm² m 65,00 

94 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 75,00 

95 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 
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96 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 25,00 

97 Kabeļu rievu aizdare m 102,00 

98 OTRAIS STĀVS     

99 86.;93.;94.TELPA     

100 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 73,02 

101 Jaunu sakaru kabeļkanālu montāža m 20,00 

102 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 200,00 

103 
Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V - In=10A; 
IP20 

gab. 2,00 

104 

Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; 
IP20 

gab. 1,00 

105 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP20, Z/A) gab. 14,00 

106 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP20, V/A) gab. 2,00 

107 
Griestos iebūvēts LED gaismeklis 600x600 (230V, 36W, 
IP20, 4000K, Ra<80, 4320Lm, 120Lm/w, gaismas režīms 
ECG un MP), G1 vai analogs 

gab. 9,00 

108 

Griestos iebūvēts LED gaismeklis 600x600 (230V, 36W, 
IP20, 4000K, Ra<80, 4320Lm, 120Lm/w, gaismas režīms 
ECG un OP), G4 vai analogs 

gab. 6,00 

109 
Virsmas stiprināms LED gaismeklis 1100 (230V, 25W, IP20, 
4000K, Ra<80), G2 vai analogs 

gab. 2,00 

110 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

111 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

112 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 160,00 

113 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 240,00 

114 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 2,00 

115 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 170,00 

116 Kabeļu rievu aizdare m 200,00 

117 90.;91.TELPA     

118 Esošās elektroinstelācijas demontāža, būvgružu utilizācija m2 3,46 

119 Kabeļu rievu kalšana un frēzēšana m 35,00 

120 

Vienpola slēdzis (hermētisks) zemapmetuma instalācijai, 
230V - In=10A; IP44 

gab. 1,00 

121 Elektriskais sienas kontakts (230V, 16A, IP44, Z/A) gab. 2,00 

122 

Griestos iebūvēts LED gaismeklis d215 (230V, 25W, IP44, 
4000K, Ra<80, 2370Lm, 95Lm/w, gaismas režīms ECG, 
ārējs LED draiveris) G8 vai analogs 

gab. 2,00 

123 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

124 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² m 35,00 

125 Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² m 35,00 

126 Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6-16mm² objekts 1,00 

127 PVC aizsargcaurule Ø20-75mm m 40,00 

128 Kabeļu rievu aizdare m 35,00 

129 Maģistrālie tīkli     

130 
Esoša grupu sadalne S-1 - papildināt ar komutācijas 
aparātiem 

kompl. 1,00 
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131 

Grupu sadalne S-1.2, inviduāli izgatavojama, kabeļu ievadi 
un izvadi no augšas/apakšas, komplektā ar komutācijas 
aparātiem - izpīldījumu pielāgot esošās sadalnes S-1 
izpildījumam (skatīt EL projekta EL-6) 

kompl. 1,00 

132 

Esoša grupu sadalne ASS-2.4 - papildināt ar komutācijas 
aparātiem 

kompl. 1,00 

133 
Esoša grupu sadalne ASS-2.3 - papildināt ar komutācijas 
aparātiem 

kompl. 1,00 

134 Blīvējums atvērumu vietu aizpildījumam objekts 1,00 

135 Gala apdare (g/a) līdz 1kV, piecudzīslu kabelim 6-16 mm2 objekts 1,00 

136 Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās objekts 1,00 

137 JUMTS VIRS KĀPŅU TELPAS     

138 Jumta trapa apsilde     

139 Strāvas kabeļa pievada izveide notekas apsildes kabelim m 14,00 

140 
Apsildes kabeļa iestrāde ap noteku, pievienošana pie 
strāvas kabeļa 

kompl. 1,00 
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3.pielikums 
Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas  

telpu remonts” nolikumam,  
(id. Nr. MND 2019/9) 

 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Mālpils novada vidusskolas telpu remonts” ident.Nr. MND 2019/9 
 

Mālpils novada domes  
iepirkuma komisijai  

2019. gada ________________ 
 
Pretendents: _______________________________________ 
 
Iepazinušies ar iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas telpu remonts” ident.Nr. 
MND 2019/9 noteikumiem, mēs piedāvājam veikt paredzētos būvdarbus, saskaņā ar 
iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. Apliecinām, ka piedāvātā 
cena būvdarbu apjomam būs nemainīga visā līguma darbības laikā.  
 

 Summa 

EUR 

(bez PVN) 

 

PVN 

Summa 
EUR 

(ar PVN) 

 

Mālpils novada vidusskolas telpu remonts    

 
Piedāvājuma summa EUR bez PVN (ar vārdiem) 
__________________________________________________________________ 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju un 
atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

 
 
(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         
(paraksts*) 
 
 
 
 
 
 
 
*Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam 
obligāti jāpievieno pilnvara. 
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4.pielikums 

Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas  
telpu remonts” nolikumam,  

(id. Nr. MND  2019/9) 
 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI  

 

2019.gada ________________ 

1. Pretendenta nosaukums:
 _______________________________________________ 

 Reģistrācijas 
Nr._______________________________________________________ 

 

1. Apliecinām, ka mums ir pieredze atbilstoši iepirkuma Nolikuma noteiktajām 
prasībām: 

 

Būvdarbu 
pasūtītājs 

(adrese, 
kontakttālrunis) 

Objekta 
nosaukums 

Būvdarbu 
veids 

Būvdarbu 
izpildes 
vieta 

Būvdarbu 
izpildes 
periods un 
datums, kad 
objekts 
nodots 
ekspluatācijā 

Apjoms 
(izmaksas 
EUR bez 
PVN) 

      

      

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību 
Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 
 
(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         
(paraksts*) 
 
 
 
 
 
*Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam 
obligāti jāpievieno pilnvara. 
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5.pielikums 
Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas  

telpu remonts”nolikumam,  
(id. Nr. MND  2019/9) 

 
 

Datums: 2019.gada __. _______________ 

 
APLIECINĀJUMS PAR BŪVDARBU VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJU UN PIEREDZI 

 
    
1. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītais atbildīgais būvdarbu vadītājs: 

Būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds Sertifikāta Nr. Tālruņa Nr. 

   

 
2. Sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze: 

 

Nr.p
.k. 

Objekti, kuros veikta 
būvdarbu vadīšana 

Īss veikto 
darbu apraksts 

Darbu 
veikšanas laiks 

(uzsākšanas 
un 

pabeigšanas 
gads/mēnesis) 

Pasūtītāja 
nosaukums, 

kontakttālrunis 

     

     

 
3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja 

apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē (aizpilda, ja 
speciālists nav darba tiesiskajā attiecībās ar pretendentu).  

Es, _____________ (vārds, uzvārds) p.k._________ (personas kods), apakšā 
parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie 
iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas telpu remonts”, identifikācijas Nr. MND 2019/9 
(turpmāk – Iepirkums) līguma izpildes, atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, ja 
______________(Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma 
līgumu.  
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma 
ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.  
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav 
iespējams paredzēt Iepirkuma laikā. 
 
_____________________________________________________________ 
Būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts 
 
(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         
(paraksts*) 
 
 
*Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam 
obligāti jāpievieno pilnvara 
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6.pielikums 
Iepirkuma „Mālpils novada vidusskolas 

telpu remonts” nolikumam,  
(id. Nr. MND 2019/9) 

 
Projekts 

Iepirkuma līgums 
Par Mālpils novada vidusskolas telpu remontu 

 

Mālpils novada, Mālpilī       2019.gada 
................ 

Mālpils novada dome, Mālpils novada vidusskolas  direktores  Jeļenas 
Caunes personā,  kura darbojas uz  ........................ pamata, no vienas puses, 
turpmāk – Pasūtītājs),  un  

……………….. (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās …………………  
.............................. personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā 
un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti arī Puses vai Puse, 

pamatojoties uz Mālpils novada domes Iepirkuma komisijas 2019.gada 
...................... lēmumu (protokols Nr...), ar kuru Būvuzņēmējs atzīts par Pasūtītāja 
organizētā iepirkuma  Mālpils novada vidusskolas  telpu remonts, identifikācijas Nr. 
(id.Nr. MND 2019/9), uzvarētāju, noslēdz Līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1  Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu apņemas Līgumā 
noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē un labā ticībā, ievērojot normatīvo 
aktu prasības, veikt Sporta ielā 1,Mālpilī, Mālpils novadā,  Mālpils novada 
vidusskolas telpu remontu (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā ar iepirkuma tehnisko 
specifikāciju (Pielikums Nr.1), Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr.2). 
1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un pielikumos, kas ir Līguma neatņemamas 
sastāvdaļas, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo 
materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu 
Pasūtītājam, tehniskās dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un 
citas darbības, kas izriet no Līguma priekšmeta un normatīvo aktu prasībām. 
1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Līguma pielikumiem, 
tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem 
materiāliem un prasībām, kā arī iepazinies un izpētījis objektu, un atsakās saistībā ar 
to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka 
Līgumā un pielikumos paredzētie  Darbi ir realizējami, nepārkāpjot normatīvo aktu 
prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem un ka 
Līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu pilnīgu izpildi un objekta būvniecību 
atbilstoši tehniskajam projektam un Līgumam saistītie izdevumi. Būvuzņēmējs 
apzinās, ka visā Līguma darbības laikā viņam ir saistoši, un viņam nav tiesību 
atkāpties vai mainīt  iepirkuma konkursam iesniegtos  piedāvājuma nosacījumus. 
(Pielikums Nr.2). 

 
2.  Maksāšanas kārtība 

2.1. Līguma summa par Darbu izpildi saskaņā ar  Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu 
piedāvājumu, (Pielikums Nr.2) tiek noteikta ..........EUR 
(.........................................................................................), kā arī PVN .......EUR 
(............................................................................................), pavisam kopā ......EUR, 
turpmāk – Līguma summa. 
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2.2. Norēķini tiek veikti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem, pamatojoties uz 
Būvuzņēmēja iesniegto rēķinu pēc savstarpēji saskaņotu darbu izpildes aktu 
parakstīšanas, 5 (piecu) darbdienu laikā pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja  norādīto 
bankas kontu. 
2.3. Gala maksājums tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-
nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 
2.4. Līguma summa ietver  visu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību 
izpildi. 

 

3. Līguma  spēkā  stāšanās, izpildes termiņš un izbeigšana 
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu pilnīgai 
saistību  izpildei. 
3.2.  Būvdarbi tiek pabeigti līdz 2018.gada 16.augustam. 
3.3. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts galīgais Būvdarbu 
pieņemšanas-nodošanas akts. 
3.4. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam 
rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos: 
3.5.1.  ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk Darbus ilgāk  kā 10 
(desmit) darba dienu laikā no  Līguma spēkā stāšanās brīža. 
3.5.2. ja Būvuzņēmējs atkārtoti ir pieļāvis Pasūtītāja rakstveida brīdinājumā par 
Līguma laušanu minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja 
brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu ilgāk  kā 10 (desmit) kalendārās 
dienas; 
3.5.3. ja  Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam un tā 
pielikumiem vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt objekta tālāko 
ekspluatāciju; 
3.5.4. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem: 

3.5.4.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi objektā uz 5 (piecām) dienām vai 
tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds 
darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 

3.5.4.2. ja  pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par 
maksātnespējīgu; 

3.6. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma 
par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot 
galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas 
dienai objektā izpildītajiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem. Pēc būvdarbu 
pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, 
aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un 
atstājot objektu sakārtotā vidē.  

3.6. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa (p.3.5) Būvuzņēmēja  vainas dēļ, 
Būvuzņēmējs maksā  Pasūtītajam  līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma 
summas. 

3.7. Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs nav izpildījis Līguma 
2.2.punkta nosacījumus ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas. 

4. Būvuzņēmēja  tiesības un pienākumi 
4.1. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Būvdarbus 10 darba dienu laikā pēc Līguma 
parakstīšanas un pabeigt  tos  Līguma 3.2. punktā norādītajā termiņā.  
4.2. Būvuzņēmējam  ir pienākums par saviem līdzekļiem saņemt atļaujas, 
saskaņojumus, kā arī izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei un 
nodošanai Pasūtītājam. 
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4.3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Būvuzņēmējs nozīmē būvdarbu vadītāju 
saskaņā ar Būvuzņēmēja iepirkuma konkursam iesniegto piedāvājumu. Būvdarbu 
vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku 
piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju. 
4.4. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt darbus augstā  profesionālā līmenī, atbilstoši 
Latvijas Republikas būvniecības normām, ievērojot Līguma 1.3 punktā noteiktās 
prasības, kā arī Būvdarbu izpildē izmantot materiālus tikai un vienīgi atbilstoši to 
ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem. 
4.5. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai 
lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem un  citiem nepieciešamajiem 
tehniskajiem līdzekļiem. 
4.6. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu vadītāja  un 
apakšuzņēmēju maiņu. 
4.6. Būvuzņēmējam ir pienākums darbu veikšanas procesā ievērot darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu 
būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides 
aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar  darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu 
atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. 
4.7. Būvuzņēmējam ir pienākums darbus veikt tā, lai netiktu traucēts iestādes 
darba process, nepieciešamības gadījumā darbus saskaņojot ar iestādes vadību. 
4.8. Būvuzņēmējam ir pienākums uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā 
un tam pieguļošajā teritorijā esošajām Būvuzņēmēja materiālajām vērtībām 
(tehniku, materiāliem utt.).  
4.9. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt tīrību Objektā un visā Būvuzņēmēja 
darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt 
visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu 
vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Nodrošināt objektu ar 
nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru 
izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām. 
4.10. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas 
var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai tos novērstu. 
4.11. Būvuzņēmējs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu  par  Būvdarbu 
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 
 

5.  Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
5.1. Pasūtītājam ir pienākums nodot Objektu Būvuzņēmējam 10 (desmit)  darba 
dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas. 
5.2.Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas 
nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā piecu darba dienu 
laikā pēc Līguma noslēgšanas. 
5.3. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus. 
5.4. Pasūtītāja pienākums  ir nodrošināt  Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu 
pieņemšanu.  Pasūtītājs apņemas pieņemt no Būvuzņēmēja veiktos darbus, 
apstiprinot darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski paziņot 
Būvuzņēmējam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu. 
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt un saņemt atbilstoši šī Līguma noteikumiem 
Būvuzņēmēja kvalitatīvi veiktu darbu. 
5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu veikšanu, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 
4. nodaļā  noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai. 
5.7. Pasūtītājam ir tiesības nozīmēt savu pārstāvi Būvdarbu izpildes 
uzraudzīšanai. 
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6. Darba  nodošanas un pieņemšanas kārtība 

6.1. Būvuzņēmējs katru mēnesi  iesniedz Pasūtītājam savstarpēji saskaņotu un 
parakstītu Aktu  par mēnesī izpildīto Būvdarbu nodošanu-pieņemšanu, kā arī 
rēķinu par  aktā  norādītajiem iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem. 
6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas 
akta saņemšanas jānosūta Būvuzņēmējam parakstīts akts vai motivēts atteikums 
pieņemt darbu.  
6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju 
aktu, kur norādīts, ko nepieciešams pārstrādāt, kā arī darba izpildes termiņi. 
6.4. Būvdarbu galīgā pieņemšana-nodošana notiek Objektā pēc Būvdarbu 
pilnīgas pabeigšanas. Par Būvdarbu pabeigšanu Būvuzņēmējs iepriekš informē  
Pasūtītāju un iesniedz  tam galīgo  Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu un 
visu nepieciešamo izpilddokumentāciju. 
6.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus veiktajos Būvdarbos, tajā skaitā atkāpes no 
būvprojekta vai citas dokumentācijas prasībām un risinājumiem, nekvalitatīvu 
Būvdarbu izpildi, bet ne tikai, Pasūtītājs 5 darba dienu  laikā  no  galīgā 
pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas dienas paziņo par to Būvuzņēmējam, 
un tiek sastādīts akts par trūkumiem Būvdarbos, ko paraksta abas Puses. Ja 
Būvuzņēmējs  izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē Pasūtītājs 
vienpusēji. 
6.6. Būvuzņēmējs  novērš aktā konstatētos defektus un atkārtoti nodod 
Būvdarbus. 
6.7.Darbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo 
Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kalendārā grafika neievērošanu. 
6.8. Domstarpību gadījumā Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura 
atzinums Pusēm saistošs. Izdevumus par eksperta  atzinumu sedz vainīgā puse. 
6.9.  Ja Līgums  tiek izbeigts pirms termiņa, Puses sastāda Būvdarbu 
pieņemšanas- nodošanas aktu Būvdarbiem, kas izpildīti atbilstīgi Līgumam. 

 
7. Atbildība 

7.1. Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu 
ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku  
kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un  darba 
procesā pielietoto materiālu kvalitāti, kā arī  pieaicināto  apakšuzņēmēju darbību. 
7.2. Būvuzņēmējs it pilnā mērā atbildīgs par visu  Būvdarbu realizēšanai 
paredzētā apjomā  nepieciešamo un  pielietojamo celtniecības darbu un materiālu 
sastāva un apjoma  iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā Tāmē.  Gadījumā, ja 
kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai darbi nav 
ievērtēti Tāmē, bet darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami kvalitatīvai 
Objekta  izbūvei, Būvuzņēmējs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav 
uzskatāmi par papildus līgumdarbiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām 
nepilnībām un to novēršanu, kas Būvdarbu veikšanas laikā rodas un kuras 
Būvuzņēmējs varēja konstatēt pirms darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar Objektu 
un citām nepieciešamajām lietām. 
7.3. Būvuzņēmējs  ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā. 
7.4. Būvuzņēmējs nodrošina Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, 
veicot apdrošināšanu  atbilstoši  2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju  civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu” polises kopiju iesniedzot  Pasūtītājam. 
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7.5. Par Būvdarba izpildes termiņa nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 
7.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Būvuzņēmēja neatkarīgu 
apstākļu dēļ, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5%  apmērā no laikā 
nepārskaitītās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 
no Līguma summas. 
7.7. Līgumsodu samaksa tiek veikta  10 dienu laikā no izrakstītā rēķina 
saņemšanas dienas. 
7.8. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību 
pilnīgas izpildes. 

 
8. Garantijas 

8.1. Būvuzņēmēja izpildītajiem  Būvdarbiem  tiek dots garantijas laiks  3  gadi, kas 
tiek  skaitīts  no dienas, kad tiek parakstīts  galīgais  Būvdarbu pieņemšanas-
nodošanas akts. 
 8.2. Garantijas termiņa laikā  Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem  novērš 
defektus, kas atklāti un radušies pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ja tie 
radušies Būvuzņēmēja  nekvalitatīva  darba rezultātā vai  izmantojot  
nekvalitatīvus  materiālus  un izejvielas, vai arī pieļauto tehnisko  kļūdu rezultātā. 
Ja garantijas termiņa laikā Būvdarbos tiek konstatēti  kādi  defekti, Pasūtītājs 
sastāda defektu aktu un nodod to Būvuzņēmējam.  Būvuzņēmējs defektu  aktu 
apstiprina, parakstot defektu  aktu  5  darba dienu laikā  pēc tā saņemšanas un 
novērš  defektu  aktā  minētos  defektus 5 darba dienu laikā pēc tā 
apstiprināšanas, ja  vien Puses  nevienojas par citu termiņu. 
 8.3. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja sastādītājam  defektu aktam, viņš  5 
darba dienu laikā  pēc akta  saņemšanas dienas par to rakstiski informē 
Pasūtītāju, iesniegumam pievienojot dokumentus, kas apliecina  iebildumus. 
8.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs  5 darba dienu laikā pēc defektu akta 
saņemšanas nesniedz Pasūtītājam atbildi vai arī pēc akta apstiprināšanas 
neuzsāk defektu  novēršanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats 
novērst defektus vai defektu novēršanai nolīgt citu personu uz Būvuzņēmēja 
rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Būvuzņēmēju. 
 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu 
ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā. 

10. Noslēguma noteikumi 
10.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta 
rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī 
vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

10.2. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja kontroles 
esošas nepārvaramas varas dēļ, Būvuzņēmējs nodod darbu Pasūtītājam esošajā 
izstrādes pakāpē un saņem samaksu par visu līdz tam paveiktā darba daļu. 

10.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lappusēm  ar  2 (diviem) 
pielikumiem divos identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem  ir vienāds 
juridiskais spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas 
viens Līguma eksemplārs.  
10.4. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līguma saistīto jautājumu risināšanā: 
_______________, tālrunis __________; e-pasts ___________________ 
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10.5. Būvuzņēmēja pārstāvis ar šo Līgumu saistīto jautājumu  
risināšanā:_____________. Tālrunis_____________ , e-pasts ______________  
10.6.Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

  
 

11. Pušu   rekvizīti un paraksti 
 

PASŪTĪTĀJS:             BŪVUZŅĒMĒJS 
    

Mālpils novada vidusskola    
Reģ.Nr. 90000048398    Reģ. 
Adrese: Sporta iela 1, Mālpils   
Mālpils novads, LV-2152 
Konts: LV83HABA0051035950700    
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