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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma 
likuma un iepirkuma procedūras „Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības 
muzeju „Andrupenes lauku sētu””  ietvaros” nolikuma prasībām. 
 

1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2014.gada 19.februāri. Nolikumu var saņemt Dagdas 
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.9.00-12.00 un no 
plkst.13.00.-17.00 līdz 2014.gada 03.marta plkst.14.00 un Dagdas novada pašvaldības 
mājaslapā internetā www.dagda.lv. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, fakss:6 5681710. 

 

1.3. Nolikums pieejams bez maksas. 
 

1.4. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:  

� juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu 

iesniegšana un izskatīšana): Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja         

                                                         Kristīne Murāne, tālr. 6 5681712 

                                                         e-pasts: juridiska.nodala@dagda.lv 

1.5.     Iepirkuma identifikācijas numurs 
           Identifikācijas Nr. DNP 2014/6 
 
1.6. Pasūtītājs 
 

Pasūtītājs Dagdas novada pašvaldība 
Adrese Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-

5674 
Reģistrācijas Nr. 90000041224 
Tālruņa Nr. 6 56 81712 
Faksa Nr. 6 56 81710 
e-pasta adrese juridiska.nodaļa@dagda.lv 

 
1.7. Iepirkuma priekšmets 

     CPV kods:  71000000-8. 
 
1.8. Publikācija par plānoto līgumu 

     Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 
     2014.gada 19.februārī. 
 

1.9. Līguma izpildes vieta 
      Andrupenes pag., Dagdas novads. 
 

1.10. Līguma izpildes laiks 
      2014.gada 31.oktobris. 
 

1.11. Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība 
     1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 03.marta, plkst. 14.00, 

Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu 
(ierakstītas vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 
augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
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     1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, 
lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai 
kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti 
atpakaļ iesniedzējam. 

    1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām. 
 
 
1.12.    Piedāvājuma noformēšana 

      1.12.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
• Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, 

LV-5674. 
• pretendenta nosaukums un adrese. 
• atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvuzraudzība projekta „Dagdas 

novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot 
pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu””  ietvaros”, identifikācijas Nr. DNP 
2014/6. Neatvērt līdz 2014.gada 03.marta. plkst.14.00. 

1.12.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 
             1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.2.punktā, ieskaitot  

pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā; 
             2.  Tehniskā piedāvājuma; 
             3.   Finanšu piedāvājuma. 

1.12.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot 
nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS”. Papildus 
tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi 
„KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. 
Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu 
iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura 
rādītājam. 

1.12.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.12.1.punktā minētajā 
aploksnē.  

1.12.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar 
neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.12.6.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu 
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu 
grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā 
papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai 
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.12.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir 
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
 
1.13. Cita informācija 

1.13.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, 
faksu, e-pastu. 

1.13.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot 
tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā 
pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto 
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jautājumu (nenorādot iesniedzēju) piecu dienu laikā nosūta visiem ieinteresētajiem 
pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši 
piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem 
nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par 
uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm. 

1.13.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos 
noteikumus. 
 
 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku 
sētu””  ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

     CPV kods: 71000000-8. 
2.1.2. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 
2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

 
 

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi un tie netiks novērsti 
10 darbadienu laikā. 

3.1.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu 
vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 
apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. 
 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta 
apņemšanos veikt būvuzraudzību projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu””  
ietvaros, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja 
pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. 

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas. 
 
4.2. Pretendentu atlases dokumenti 

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam 
pievienotajai formai (3.pielikums). 

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 
izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

4.2.3. Būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju - ēku būvuzraudzībā. Augstākā izglītība 
būvniecības specialitātē. Pieredze, pēdējo trīs gadu laikā (2010, 2011, 2012), vismaz 2 (divu) 
līdzīgu objektu būvuzraudzībā. 

4.2.4. Būvuzrauga dzīves un darba gājuma apraksts (CV) (4.Pielikums). 
4.2.5. Apliecinājums, ka būvuzraugs objektā atradīsies vismaz divas reizes nedēļā  (vismaz 

4 stundas katru reizi). 
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4.2.6.Objektu saraksts, kuros pēdējo 3 gadu laikā ir veicis būvuzraudzību ar kontaktpersonu 
koordinātēm, kuras to var apliecināt. 
 
4.3. Tehniskais piedāvājums 

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un 
Darba uzdevumu (2.pielikums).  
4.4. Finanšu piedāvājums  

4.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu 
piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai 
(5.pielikums).  

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
 
 
 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS KRITĒRIJI 
 
5.1. Vispārīgie noteikumi 

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē 
pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar 
viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē. 

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un 
pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju. 

 
5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie 
piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām. 

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu 
tālāk neizskata. 
 
5.3. Pretendentu atlase 

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. 
5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. 

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus 
nolikumā pieprasītos dokumentus. 

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 
izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas 
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā 
piedāvājumu neizskata. 
 
5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 
5.4.2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko 

piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai. 
5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists. 
5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, 

komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 
 
5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 
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5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru 
piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām. 
5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 
5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 
ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 
atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 
iepirkuma procedūras uzvarētāju. 
 
 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz 
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.  

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas. 
 
 

7. IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko 
iepirkumu likums”.  

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums 
nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā. 

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 
Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē. 

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, 
bet ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot. 
 

 
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 
8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 

Nolikuma 1.12.punktā minētajām prasībām. 
8.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 
8.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs 

piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 
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8.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko 
cenu. 

8.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 
līgumu ar pasūtītāju. 

8.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma. 
 
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem. 
8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu. 
8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem 

pieņemšanas, paziņot to pretendentiem. 
 
 

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
9.1. Pretendenta tiesības: 

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 
9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas 
saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un 
pārstāvja parakstu. 

 
9.2.Pretendenta pienākumi: 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 
9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos 
termiņos 

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

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                             I.Pauliņš 
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1.Pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

N.p.k. Kods Nosaukums Mērv. Daudz. 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Saimniecības ēkas piebūve 
  

1.1. 
 

Pamati, zemes darbi 
  

1.1.1. 2,301 Augsnes kārtas noņemšana ar pārvietošanu rezervē būvlaukuma robežās  100m3 0,25 

1.1.2. 2,305 
Tranšeju rakšana un gultnes zem grīdām ierīkošana mehanizēti ar grunts 
pārvietošanu būvlaukumā līdz 50m  

100m3 0,95 

1.1.3. 8,2 Blietēto šķembu pamatnes izbūve pamatam m3 1,7 

1.1.4. 
05-

01000 
Veidņu noma, montāža , demontāža lentveida pamatu betonēšanai m2 130 

1.1.5. 
05-

20000 
Betona B20 iestrāde lentveida pamatiem ar laukakmeņu iestrādi pamatu ārpusē virs 
zemes virsmas  

m3 18,9 

1.1.6. 13-0000 Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2 kārtām ruberoida pa bituma mastiku m2 13 

1.1.7. 
3-

līgumc 
Nosēdšuves iebūve ar cieto akmens vati 20mm biez vietas 2 

1.2. 
 

Sienas, starpsienas 
  

1.2.1. 
 

Ārsienu būvēšana no apaļkoka guļbaļķiem diemetrā 250mm, apstrādātiem ar 
aizsargvielām 

m2 107 

1.2.2. 
 

Starpsienu būvēšana no apaļkoka guļbaļķiem diemetrā 150mm, apstrādātiem ar 
aizsargvielām 

m2 8 

1.2.3. 
 

Izgriezt durvju ailu esošā koka sienā vieta 1 

1.2.4. 
 

Izkalt akmens-betona slieksni durvju ailas vietā vieta 1 

1.3. 
 

Jumts, pārsegums 
  

1.3.1. 
08-

05000 
Spāru konstrukcijas izbūve no apaļkokiem d150mm ar soli 1000mm m3 5,4 

1.3.2. 
 

Koka siju ar apstrādātām virsmām d250mm iebūvēšana uz koka sienām m3 5,1 

1.3.3. 
08-

10200 
Retināta latojuma izbūve no latām d50mm ar soli 400mm m2 271 

1.3.4. 5,408 Koka karkasa konstrukcija jumta krēsla izbūve m2 18 

1.3.5. 13.1.108 Frontona apdare ar neapgriezto ēvelēto dēļu apšuvumu m2 11 

1.3.6. 13.1.108 Neapgriesto ēvelēto dēļu klājs pa koka sijām m2 17,6 

1.3.7. 
13-

00000 
Tvaika izolācijas ieklāšana pa dēļu klāju  m2 17,6 

1.3.8. 9,701 Pārseguma siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm pa dēļu mklāju m2 17,6 

1.3.9. 
13-

00000 
Pretvēja auduma ieklāšana virs pārseguma siltinātājasittinātāja  m2 17,6 

1.3.10. 
13-

00000 
Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā m2 109 

1.3.11. 9,701 
Jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm starp spārēm un telpas 
frontonas frontona siltināšana 

m2 109 

1.3.12. 
 

Jumta segšana ar niedrēm m2 271 

1.4. 
 

Durvis, , Logi 
  

1.4.1. 
08-

04704 
Iekšējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,0x2,10m iebūve gab. 2 

1.4.2. 
08-

04704 
Iekšējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,05x2,10m iebūve gab. 1 
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1.4.3. 
08-

04704 
Ārējo divviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,6x2,10m iebūve gab. 2 

1.4.4. 
08-

04704 
Ārējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar blakus stikloto rāmi ar kopējo 
izm 1,6x2,10m iebūve 

gab. 1 

1.4.5. 
08-

04704 
Durvju slēģu ar izm 0,8x2,10m iebūve gab. 6 

1.4.6. 
08-

03000 
Koka konstrukcijas dubulto veramo logu bloka ar izm. 800x400mm iebūve gab. 2 

1.5. 
 

Grīdas 
  

1.5.1. 
 

Smilts izlīdzinošās kārtas 300mm biez. izbūve m3 31,1 

1.5.2. 05-3000 Grīdas pamatnes izbūve no blietētām šķembām 150mm biez m3 15,3 

1.5.3. 
13-

00000 
Grīdas siltināšana ar cietām mitrumizturīgām putupolitirola plātnēm Tenapors 
EPS-150 ( vai ekvivalents) 100mm biez 

m2 102 

1.5.4. 05-3000 
Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1-
200x200 80mm biez. 

m2 102 

1.5.5. 8,405 Grīdas seguma ierīkošana no klinkera flīzēm pa flīžu līmi ar grīdlīstu pielikšanu m2 102 

1.6. 
 

Apdares darbi 
  

1.6.1. 13.1.108 Griestu apdare ar neapgriestiem, ēvelētiem dēļiem m2 125 

1.6.2. 
08-

02051 
Guļbaļķu un dēļu apdares iekšējo virsmu apstrādāšana ar linsēklu eļļu m2 330 

1.6.3. 
 

Ozolkoka galdu ar izm. 2,0x0,9m -5gab; ozolkoka solu 2,0x0,4m -9gab; ozolkoka 
solu 0,9x0,4m -4gab iegāde 

kpl 1 

1.7. 
 

Ūdensvads, kanalizācija 
  

1.7.1. 
 

Iekšējais aukstais ūdensvads 
  

1.7.1.1. 
14-

līgumc. 
Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn40; PN6 iebūve m 11 

1.7.1.2. 
14-

līgumc. 
Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn25; PN6 iebūve m 22 

1.7.1.3. 
14-

līgumc. 
Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn15; PN6 iebūve m 10 

1.7.1.4. 
 

Cauruļu balstenis 90, D16 gab. 2 

1.7.1.5. 
 

Sienas līknis 16x1/2 gab. 2 

1.7.1.6. 
17-

līgymc 
Cauruļvad un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T 
(vai analogām) čaulām 30mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu 

m 15 

1.7.1.7. 
14-

līgumc. 
Lodveida ventiļu d=40mm iebūve  gab. 2 

1.7.1.8. 
14-

līgumc. 
Lodveida ventiļu d=25mm iebūve  gab. 2 

1.7.1.9. 23,13 Lodveida ventiļu PN10 d=15mm iebūve  g4 5 

1.7.1.10. 
14-

līgumc. 
Laistīšanas krāna ārējā iebūve DN15 ar šļūteni D15 L=20m kpl 1 

1.7.1.11. 23,13 Ūdens mērītāja Dn20; iebūve  gab. 1 

1.7.1.12. 23,13 Rupjā ūdens filtra Dn20 iebūve  gab. 1 

1.7.1.13. 23,13 Manometra 0-10BAR ar krānu iebūve  gab. 1 

1.7.1.14. 
 

Pāreja DN40/20 gab. 2 

1.7.1.15. 
17-

līgymc 
Cauruļvadu d=40 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu 
Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu 

m 11 

1.7.1.16. 
17-

līgymc 

Cauruļvadu d=28x1,2mm un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC 
Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas 
pārklājumu 

m 22 

1.7.1.17. 
17-

līgymc 
Cauruļvadu d=15 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu 
Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu 

m 10 
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1.7.1.18. 
 

Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem dn40 vieta 1 

1.7.1.19. 
 

Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem dn32 vieta 1 

1.7.1.20. 
14-

līgumc. 
Sistēmas pārbaude un nodošana ob 1 

1.7.1.21. 
14-

līgumc. 
Sistēmas pārbaude un nodošana m 43 

1.7.2. 
 

Iekšējais karstais ūdensvads 
  

1.7.2.1. 
14-

līgumc. 
Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn15; PN6 iebūve m 10 

1.7.2.2. 
17-

līgymc 
Cauruļvadu d=15 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu 
Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu 

m 3 

1.7.2.3. 
14-

līgumc 
Elektriskā ūdenssildītāja V=20 uzstādīšana un pievienošana ūdensvadam un 
elektrotīkliem 

gab. 1 

1.7.2.4. 23,13 Lodveida ventiļu PN10 d=15mm iebūve  gab. 1 

1.7.2.5. 
 

Cauruļu balstenis 90, D16 gab. 2 

1.7.2.6. 
 

Sienas līknis 16x1/2 gab. 2 

1.7.2.7. 
16-

līgumc. 
Uzstādīt izlietnes jaucējkrānu  kpl 2 

1.7.2.8. 
14-

līgumc. 
Sistēmas pārbaude un nodošana m 5 

1.7.2.9. 
14-

līgumc. 
Sistēmas pārbaude un nodošana ob 1 

1.7.3. 
 

Iekšējā kanalizācija 
  

1.7.3.1. 
16-

līgumc. 
Uzstādīt izlietni ar sifonu  kpl 2 

1.7.3.2. 
16-

līgumc. 
Uzstādīt klozetpodu ar skalojamo kasti un cieto vāku (Cersanit vai analogs) kpl 2 

1.7.3.3. 
 

Klozetpodu pieslēgums K1 sistēmai ar elastīgo manžeti DN110 gab. 1 

1.7.3.4. 
16-

līgumc. 
Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu SN4 PP-H D110mm ar 
fasondaļām( Uponor vai ekvivalentas) iebūve  

m 15 

1.7.3.5. 
16-

līgumc. 
Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu PP-H D50mm ar veidgabaliem ( 
Uponor vai ekvivalentas) iebūve  

m 4 

1.7.3.6. 
 

Lokanie pievadi santehniskām iekārtām (garums precizējams uz vietas kpl 4 

1.7.3.7. 
16-

līgumc. 
Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De110 gab. 1 

1.7.3.8. 
16-

līgumc. 
Revīzija De110 gab. 1 

1.7.3.9. 
16-

līgumc. 
WC pievienojums īsais gab. 2 

1.7.3.10. 
16-

līgumc. 
Ugunsdrošo aploču De110 iebūve gab. 1 

1.7.3.11. 
16-

līgumc. 
Trejgabals 110x110 gab. 3 

1.7.3.12. 
16-

līgumc. 
Trejgabals 110x50 gab. 1 

1.7.3.13. 
16-

līgumc. 
Trejgabals 50x50 gab. 1 

1.7.3.14. 
16-

līgumc. 
Līkums ar uzmavām 135; De110 gab. 7 

1.7.3.15. 
16-

līgumc. 
Līkums ar uzmavām 45; De50 gab. 6 

1.7.3.16. 23,16 Tualetes papīra turētāju iebūve  gab. 62 
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1.7.3.17. 23,16 Elektriskā roku žāvētāja 1,5W; 220V iebūve un pievienošana elektrotīkliem kpl 2 

1.7.3.18. 
 

Kanalizācijas cauruļvadu pivienošana esošiem tīkliem DN110 vietas 1 

1.7.3.19. 
 

Kanalizācijas izlaiduma ierīkošana vietas 1 

1.7.3.20. 
14-

līgumc. 
Sistēmas izmēģināšana  m 19 

1.8.  Apsardzes signalizācija   
1.8.1. 

 
Apsardzes signalizācijas ierīkošana kpl 1 

2. 
 

Darbnīcas ēka ar krāsns ntelpu 
  

2.1. 
 

Pamati, zemes darbi 
  

2.1.1. 2,301 Augsnes kārtas noņemšana ar pārvietošanu rezervē būvlaukuma robežās  100m3 0,25 

2.1.2. 2,321 
Grunts norakšana darbnīcas būvēšanas vietā ar grunts transportēšanu līdz 3,0km, 
nogāzes planēšanu 

m3 170 

2.1.3. 2,305 
Tranšeju rakšana un gultnes zem grīdam ierīkošana mehanizēti ar grunts 
pārvietošanu būvlaukumā līdz 50m  

100m3 1,05 

2.1.4. 8,2 Blietēto šķembu pamatnes izbūve pamatam m3 1,8 

2.1.5. 
05-

01000 
Veidņu noma, montāža , demontāža lentveida pamatu betonēšanai m2 136 

2.1.6. 
05-

20000 
Betona B20 iestrāde lentveida pamatiem ar laukakmeņu iestrādi pamatu ārpusē virs 
zemes virsmas  

m3 20 

2.1.7. 13-0000 Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2 kārtām ruberoida pa bituma mastiku m2 14 

2.2. 
 

Sienas, starpsienas 
  

2.2.1. 
 

Ārsienu būvēšana no apaļkoka guļbaļķiem diemetrā 250mm, apstrādātiem ar 
aizsargvielām 

m2 144,6 

2.2.2. 
 

Krāsns (1,94x1,74x1,80(h)m) un skurste- ņa (h=6,90m) mūrēšana un aprīkojums kpl 1 

2.3. 
 

Jumts, pārsegums 
  

2.3.1. 
08-

05000 
Spāru konstrukcijas izbūve no apaļkokiem d150mm ar soli 800mm m3 4,9 

2.3.2. 
08-

10200 
Retināta latojuma izbūve no latām d50mm ar soli 320mm m2 164 

2.3.3. 9,701 
Jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm starp spārēm un telpas 
frontonas frontona siltināšana 

m2 86 

2.3.4. 
13-

00000 
Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā m2 86 

2.3.5. 
 

Jumta segšana ar divkāršu koka skaidu segumu  m2 164 

2.3.6. 
 

Koka siju d250mm iebūvēšana uz koka sienām m3 3,85 

2.3.7. 13.1.108 Frontona apdare ar neapgriezto ēvelēto dēļu apšuvumu  m2 22 

2.3.8. 13.1.108 Griestu apdare ar neapgriestiem, ēvelētiem dēļiem m2 125 

2.3.9. 13.1.108 Neapgriesto ēvelēto dēļu klājs pa koka sijām m2 30 

2.3.10. 
13-

00000 
Tvaika izolācijas ieklāšana pa dēļu klāju  m2 17,6 

2.3.11. 9,701 Pārseguma siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm pa dēļu mklāju m2 30 

2.3.12. 
13-

00000 
Pretvēja auduma ieklāšana virs pārseguma siltinātājasittinātāja  m2 30 

2.4. 
 

Durvis,  
  

2.4.1. 
08-

04704 
Iekšējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,05x2,10m iebūve gab. 1 

2.4.2. 
08-

04704 
Ārējo divviru koka durvju bloku ar izm 2,5x2,10m iebūve gab. 2 

2.5. 
 

Grīdas 
  

2.5.1. 
 

Smilts izlīdzinošās kārtas 300mm biez. izbūve m3 20,7 
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2.5.2. 05-3000 Grīdas pamatnes izbūve no blietētām šķembām 150mm biez m2 69 

2.5.3. 
13-

00000 
Grīdas siltināšana ar cietām mitrumizturīgām putupolitirola plātnēm Tenapors 
EPS-150 ( vai ekvivalents) 100mm biez 

m2 69 

2.5.4. 05-3000 
Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1-
200x200 80mm biez. 

m2 69 

2.5.5. 8,405 Grīdas seguma ierīkošana no klinkera bruģakmens ar grīdlīstu pielikšanu m2 69 

2.6. 
 

Apdares darbi 
  

2.6.1. 13.1.108 Griestu apdare ar neapgriestiem, ēvelētiem dēļiem darbnīcā m2 86 

2.6.2. 
08-

02051 
Guļbaļķu un dēļu apdares iekšējo virsmu apstrādāšana ar linsēklu eļļu m2 223 

2.7. 
 

Apsardzes signalizācija 
  

2.7.1. 
 

Apsardzes signalizācijas ierīkošana kpl 1 

3. 
 

Ūdensvads, kanalizācija -ārējie tīkli 
  

3.1. 
 

Ū1 
  

3.1.1. 31,114 
Ūdensvada plastmasas caurules PE OD50; PN10 ar savienojumiem un 
veidgabaliem montāža ar tranšejas rakšanu un aizbēršanu, 

m 44 

3.1.2. 
 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m m3 6,5 

3.1.3. 
 

Apbērt cauruli ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā ar blīvēšanu m3 7 

3.1.4. 
 

Ūdensvada skatakas ar montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H=2,00m ar 
lūku P=25t 

gab 1 

3.1.5. 
 

Ugunsdzēsības hidranta, teleskopiskā D100mm; H=1,8m montāža akā gab 1 

3.1.6. 
 

Ventiļa PN10; D40mm montāža akā  gab 2 

3.1.7. 
 

Keta atloku krustgabala 100x100 iebūve gab 1 

3.1.8. 
 

Adaptera De100 iebūve gab 1 

3.1.9. 
 

Pārejas Dn100x40 iebūve gab 2 

3.1.10. 
 

Betona atbalstu izbūve V=0,2m3 vietas 5 

3.1.11. 
 

Akas betona apmale V=0,3m3 gab 1 

3.1.12. 
 

Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem d100mm vieta 1 

3.1.13. 
 

Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem d32mm vieta 1 

3.1.14. 
 

Esošās akas demontāža vieta 1 

3.1.15. 
 

Ūdensvada hidrauliskā pārbaude, hlorēšana un nodošana  km 0,04 

3.1.16. 
31-

līgumc 
Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu m2 40 

3.2. 
 

K1 
  

3.2.1. 31,114 
Kanalizācijas caurules PN 10; PE DN200 ar savienojumiem un veidgabaliem 
iebūve ar tranšeju rakšanu un aizbēršanu 

m 46 

3.2.2. 31,02 
Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=līdz 1,50m ar 
būvbedres rakšu un aizbēršnu, cauruļu pievienojumiem, dubulto hidroizolāciju, 
peldošā tipa ķeta lūku P=40tn  

kpl 2 

3.2.3. 31,02 
Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=līdz 1,00m ar 
būvbedres rakšu un aizbēršnu, cauruļu pievienojumiem, dubulto hidroizolāciju, 
peldošā tipa ķeta lūku P=40tn  

kpl 1 

3.2.4. 
 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m m3 7 

3.2.5. 
 

Apbērt cauruli ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā ar blīvēšanu m3 7,5 

3.2.6. 
 

Akas betona apmale V=0,3m3 gab. 3 

3.2.7. 
31-

līgumc 
Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu m2 10 

3.2.8. 
 

Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d200mm vieta 1 

3.2.9. 
 

Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d150mm vieta 2 
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3.2.10. 
 

Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d100mm vieta 1 

3.2.11. 
 

Esošo komunikāciju šķērsošana vieta 5 

3.2.12. 
 

Kanalizācijas sistēmas skalošana, inspekcija, nodošana m 46 

4. 
 

Elektroinstalacija un vājstrāvas tīkli 
  

4.1. 
 

Sadale 
  

4.1.1. 20,205 Modulārās sadalnes 24 moduliem v/a ; IP44 , ar durvīm un slēdzeni uzstādīšana  gab. 1 

4.1.2. 20-112 Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40 A; montāžai uz DIN sliedes  gab. 1 

4.1.3. 20-111 Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; B ; montāžai uz DIN sliedes  gab. 8 

4.1.4. 20-111 Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A;B ; montāžai uz DIN sliedes  gab. 4 

4.1.5. 20-112 Kontaktors 400V; 16 A;3s montāžai uz DIN sliedes  gab. 1 

4.1.6. 20-112 Slēdzene gab. 1 

4.2. 
 

Vadi un kabeli 
  

4.2.1. 20-101 Kabeļu ar alumīnija dzīslām AXPK 4X16 montāža  m 40 

4.2.2. 20-101 Kabeļu ar vara dzīslām NYY-J 3x2,5 montāža  m 90 

4.2.3. 20-101 Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža  m 12 

4.2.4. 20-101 Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža  m 116 

4.2.5. 20-101 Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 82m; 1485W montāža kpl 3 

4.2.6. 20-101 Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 44m; 790W montāža kpl 1 

4.2.7. 20-101 Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 29m; 535W montāža kpl 1 

4.2.8. 20-101 Aksesuāri elektroapsildes kabalim  kpl 5 

4.2.9. 20-107 Vada ar vara dzīslu VVG 1x10 iebūve m 10 

4.3. 
 

Ēkas zibensaizsardzība 
  

4.3.1. 
 

Zemējuma cinkoto elektrodu L=1,50m; D=20mm iedzīšana gab. 24 

4.3.2. 
 

Uzgalis elektrodan  gab. 24 

4.3.3. 
 

Zemējuma tranšejas rakšana m 40 

4.3.4. 
 

Zemējuma tranšejas aizbēršana m 40 

4.3.5. 
 

Cinkotās metāla lentas 4x40 mm iebūve m 40 

4.3.6. 
 

Cinkotās stieples d12mm iebūve m 4 

4.3.7. 
 

Zemējuma spaile SE-15 gab. 2 

4.3.8. 
 

Cinkotās stieples d 8mm iebūve m 10 

4.3.9. 
 

Metāla leņķdzelzis 25x25mm  m 5 

4.3.10. 
 

Stieples vertikālais stiprinājums 176/A-65 kpl 10 

4.3.11. 
 

Aktīvās zibensaizsardzības komplekts PDC 3.3 kpl 1 

4.4. 
 

Papildmateriāli 
  

4.4.1. 
 

Lietota zirga koka ratu riteņa D-1-1,2m iegāde un piestiprināšana pie griestiem gab. 3 

4.4.2. 
 

Ķēde  m 12 

4.5. 
 

Spēka un apgaismojuma iekārtas 
  

4.5.1. 20-32 Slēdžu 1p; 230V 10A; ; IP20 uzstādīšana gab. 4 

4.5.2. 20-32 Dubultslēdžu 1p; 230V 10A; ; IP20 uzstādīšana gab. 2 

4.5.3. 20-32 Slēdžu 1p; 230V 10A; ; IP44 uzstādīšana gab. 4 

4.5.4. 20-110 Sienas kontaktligzdu 230V; 16A; IP20 montāža gab. 4 

4.5.5. 20-117 Nozarkārbu zemapmetuma montāžai  gab. 3 

4.5.6. 20-117 Spaiļu kārbu 75x75mm; IP44 uzstādīšana gab. 1 

4.5.7. 20-117 Apkures vadības termoregulatora R-TA uzstādīšana kpl 3 

4.5.8. 20-131 Gofrētās plastmasas caurules D40mm iebūve m 2 
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4.5.9. 20-131 Gofrētās plastmasas caurules D32mm iebūve m 19 

4.5.10. 20-131 Gofrētās plastmasas caurules D16mm iebūve m 100 

4.5.11. 20-131 Plastmasas caurules D40mm iebūve m 5 

4.5.12. 20-131 Plastmasas caurules D25mm iebūve m 13 

4.5.13. 20-131 Plastmasas caurules D16mm iebūve m 10 

4.5.14. 
 

Apgaismes armatūras kvēlspuldzei , montējamas pie sienas uz ķēdes 1x60W; E-27; 
IP44 montāža 

gab. 15 

4.5.15. 
 

Apgaismes armatūras kvēlspuldzei , montējamas pie griestiem uz ķēdes 1x60W; E-
27; IP44 montāža 

gab. 17 

4.5.16. 
 

Apgaismes armatūras kvēlspuldzei , montējamas pie sienas 1x60W; E-27; IP44 
montāža 

gab. 2 

4.5.17. 
22-

00000 
Impregnēta koka balsta ( 2.klase) D-160mm; L=10m montāža gab. 1 

4.5.18. 
22-

00000 
Prožektoru tipa apgaismes armatūras 1x200W; IP-54 montāža uz staba gab. 5 

4.5.19. 
18-

līgumc 
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim m 100 

4.5.20. 
18-

līgumc 
Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas montāžai vieta 1 

4.5.21. 01-029 Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu  m 100 

4.5.22. 
18-

līgumc 
Kabeļu gala uzmavuas EPKT 0015 (Raychen vai analogo) ) izbūve gab. 2 

4.5.23. 
18-

līgumc 
Brīdinājuma lentas ieklāšana tranšejā  m 100 

4.6. 
 

Telekomunikāciju tīkls 
  

4.6.1. 
18-

līgumc 
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim m 60 

4.6.2. 20-101 Pazemes kabeļa (žel. pild) 3x2x0,5 montāža  m 60 

4.6.3. 20-101 Krosējama vada 2x0,5 montāža  m 3 

4.6.4. 20-101 Kabeļu uzmavas Gelsnab A sadales puses kabeliem montāža gab. 1 

4.6.5. 20-101 Lenta Z Wrap 2176 kabeļu savienojumiem  gab. 1 

4.6.6. 20-101 Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-L gab. 1 

4.6.7. 20-101 Tīramās salfetes pac. 1 

4.6.8. 
18-

līgumc 
Brīdinājuma lentas ieklāšana tranšejā  m 60 

4.6.9. 
18-

līgumc 
PET kanalizācijas caurules d50mm likšana tranšejā m 15 

5. 
 

Teritorijas labiekārtošana 
  

5.1. 
 

Gultnes ierīkošana ceļu grants segumam ar izraktās grunts transportēšanu līdz 3km 100m3 2,02 

5.2. 
 

Smilts drenējošā slāņa ierīkošana grants segumam 250mm biez 100m3 1,29 

5.3. 
 

Blietētās optimālā seguma ierīkošana piebraucamiem ceļiem 180mm biez m3 95 

5.4. 
 

Gultnes ierīkošana ceļu asfaltbetona segumam ar izraktās grunts transportēšanu 
līdz 3,0km 

100m3 4,22 

5.5. 
 

Rupjās smilts drenējošā slāņa ierīkošana asfaltbetona segumam 300mm 
biez(blīvējuma pakāpe Dr>96%) 

100m3 2,34 

5.6. 16-000 Blietēto šķembu pamatne asfaltbetona segumam 250mm biez m3 195 

5.7. 
 

Asfaltbetona seguma ierīkošana divās kārtās-rupjgraudainais asfalta maisījums 
AG-22 60mm biez.,blīvais asfalta maisījums ABT-11 40mm 

100m2 6,5 

5.8. 
 

Betona apmaļu BR 100.30.15 iebūve pa betona pamatni m 107 

5.9. 
 

Zālāja ierīkošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu m2 1050 
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2.Pielikums 

 

Darba uzdevums 

1. Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu””  ietvaros.  

2. Būvuzrauga pienākums ir:  

2.1. veikt būvobjekta būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK 
noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības 
noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 
Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” un Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju 
pieņemšanu ekspluatācijā”;  

2.3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;  

2.4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;  

2.5. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un 
sniegt atzinumu pasūtītājam;  

2.6. piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās 
būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču 
sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi 
paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;  

2.7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par 
būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai 
kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;  

2.8. sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos pasūtītājam ne vēlāk kā 
līdz nākošā mēneša 5 (piektajai) dienai; veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes 
pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;  

2.9. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek 
konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;  

2.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;  

2.11. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba 
drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;  

2.12. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;  

2.13. pretendentam būvobjektā jābūt ne mazāk kā 2 (divas) darba dienas nedēļā un 
nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās;  

2.14. kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, 
vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo 
būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību 
tehniskajai dokumentācijai;  
2.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar 
Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto 
darbu aktus un izpilddokumentāciju;  
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2.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;  
2.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;  
2.18. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos 
dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā”;  
2.19. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;  
2.20. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam 
normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.  
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3.pielikums 
  

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 
 

1. Nosaukums: 

2. Adrese: 

3. Kontaktpersona: 

4. Telefons: 

5. Fakss: 

6. E-pasts:  

7. Reģistrācijas vieta: 

8. Reģistrācijas gads: 

9. Nodarbināto skaits: 

10. Darbības sfēra (īss apraksts):  

11. Finanšu rekvizīti: 

 

Bankas nosaukums:   

Bankas adrese (tai skaitā 
pilsēta, valsts, pasta indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: 
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4.Pielikums 

Būvuzrauga 
kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts 

 
1. Uzvārds:  
2. Vārds:  
3. Dzimšanas gads:  
4. Izglītība: 

Mācību iestāde Mācību periods (no-līdz) Iegūtā kvalifikācija, grāds 
   
   
   

 

 
5. Darba pieredze:  

Uzņēmuma nosaukums Darba periods 
(no-līdz) 

Ieņemamais 
amats 

Īss darba apraksts 

    
    
    

 

 
6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti kā sertificēts būvuzraugs: 

Gads Pasūtītājs 
Projekta nosaukums un kopējais 

būvdarbu apjoms (EUR) 

Īss projektā veikto 
darbu un to apjomu 

apraksts 
    
    
    

 
7. Profesionālās darbības būvprakses sertfikāti: 

Sertifikācijas joma 
Būvprakses 

sertifikāta Nr. 
Būvprakses sertifikāta 

derīguma termiņš 
   
   
   

 
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un 
kvalifikāciju. 
Ar šo es apņemos kā būvuzraugs strādāt pie līguma Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes 
lauku sētu””  ietvaros izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim 
Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.  

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 
paredzēt konkursa laikā. 
 
Vārds, Uzvārds  
Paraksts  
Datums  
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5.pielikums 
 

 
  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
 

„Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes 

lauku sētu””  ietvaros” 
 
 

1. _____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā saskaņā ar iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām pakalpojumu: 

 
2. piedāvājuma cena kopā (ar EUR) - ________________ (summa vārdiem) t.sk.: 

 

 
Nr. 

Prece 
Cena 

bez PVN 
( EUR) 

Cena ar 
PVN 

( EUR) 

1.    
 KOPĀ:   

 
 
 
     Vieta, datums 
 
    Pilnvarotās personas  

    amata nosaukums                     _______________      /paraksta atšifrējums/ 

                                                                          paraksts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


