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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma metode, nosaukums un identifikācijas numurs: 
1.1.1. Iepirkuma metode: iepirkums, kurš organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 

pantā noteikto kārtību. 

1.1.2. Iepirkuma nosaukums: Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA 

„Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas 

izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana. 

1.1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/46 

 

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona:  

1.2.1. Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera un balets”  

Adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga LV-1050, Latvija 

Reģ. Nr. 40103208907 

Tālrunis +371 67073715, fakss +371 67228930 

e-pasta adrese: info@opera.lv  

mājaslapa: www.opera.lv 

1.2.2. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: Par iepirkuma dokumentāciju un 

organizatoriska rakstura informāciju – Iepirkumu vadītāja – Dace Peltmane, tālrunis 

67073844, fakss 67228930, e-pasta adrese: dace.peltmane@opera.lv.  

 

1.3. Iepirkuma dokumentu saņemšana 

1.3.1. Iepirkuma dokumentāciju ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā 

www.opera.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iepazīties ar to uz vietas Aspazijas bulvāris 3, 

Rīga, LV-1050, Latvija, darba dienās plkst.8:00 – 12:00 un 13:00 –17:00 līdz 2016.gada 

21.martam, plkst.10:00. 

1.3.2. Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm 

uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā un/vai pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā „Iepirkumi” pie iepirkuma 

dokumentācijas. 

 

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz iepirkuma nolikuma 1.3.1. punktā minētajā adresē darba dienās 

(pasūtītāja darba laikā) līdz 2016.gada 21.martam, plkst.10:00. 

1.4.2. Pretendents atbilstoši piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta to pa 

pastu uz adresi, kas norādīta iepirkuma nolikuma 1.3.1.punktā un nolikuma 1.4.1. 

noteiktajā termiņā. 

1.4.3. Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts 

pēc iepirkuma nolikuma 1.4.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas laika. 

1.4.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. 

  

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un prasības darbu izpildei 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

2.1.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana VSIA 

„Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 

12.janvāra noteikumiem Nr.35 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes 

aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums” un saskaņā ar iepirkuma nolikuma 

pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” noteikto. 

2.1.2. Darbu izpildes un nodošanas termiņš: 

mailto:info@opera.lv
http://www.opera.lv/
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Pretendentam 2 (divu) nedēļu laikā, skaitot no Iepirkuma līguma noslēgšanas - jāiesniedz 

Pasūtītājam ēkas energoaudita pasākumu pārskatu, detalizētus darbu apjomus un materiālu 

specifikācijas, kā arī projekta grafiskās daļas rasējumus.  

Vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija pilnā apmērā saskaņojama Rīgas pilsētas būvvaldē un 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Iepirkuma 

līguma noslēgšanas. 
2.1.3. Iepirkuma priekšmeta klasifikācijas kods ir 71000000-8. 

 

2.2. Objekta apskate: 

2.2.1. Pretendentam līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām obligāti ir jāveic objekta 

apsekošana, iepriekš par to vienojoties ar pasūtītāja iepirkuma nolikuma 1.2. punktā 

noteikto kontaktpersonu. 

2.2.2. Objekta apskates laikā papildu informācija saistībā ar iepirkuma nolikumu netiks sniegta, 

jebkādi jautājumi adresējami Iepirkuma komisijai rakstveidā.  

 

2.3. Pretendentiem, iesniedzot piedāvājums - jāņem vērā: 

2.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas - 

pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles 

kritēriju, būs jāslēdz līgums par darbu izpildi. 

2.3.2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt veikta 

tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktā kārtībā. 

2.3.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

 

3. Prasības pretendentiem 

 

3.1. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju 

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji, kuri ir tiesīgi veikt projektēšanas darbus. 

Pretendentam ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ir reģistrēts 

būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.2. Piegādātāju apvienībai, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma 

slēgšanas būs jāizveido pilnsabiedrība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

3.2. Tehniskās un profesionālās spējas 

3.2.1. Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) publisku 

ēku
1
 tehnisko projektu (atjaunošana vai pārbūves) izstrādē, kas katrs atbilst visiem zemāk 

minētajiem nosacījumiem: 

3.2.1.1. publiskās ēkas platība, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija, ir vismaz 5000 

m
2
 (pieci tūkstoši kvadrātmetri); 

3.2.1.2. objekta projektēšanas pakalpojuma izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības 

izmaksas) nav mazākas kā 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

3.2.2. Pretendentam iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei: 

3.2.2.1. vismaz 3 (trīs) publisku ēku (katras ēkas apkurināmā platība ir vismaz 5000 m
2
 

(pieci tūkstoši kvadrātmetri))
 
energoaudita pasākumu pārskatu izstrādē. 

 

 

                                                 
1
Ar publiskām ēkām iepirkuma ietvaros tiek saprastas tikai ēkas, kurās vairāk nekā 50% (piecdesmit procenti) ēkas kopējās 

platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 

noteikumiem Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””. 
 



3.2.3. Pretendentam darbu izpildei jāpiesaista šādi galvenie speciālisti: 

3.2.3.1. arhitektu, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku 

projektēšanas darbu veikšanā, kas katra atbilst iepirkuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2. 

punktos noteiktajām prasībām; 

b) ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts. 

3.2.3.2. elektroietaišu projektētāju, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku 

elektroietaišu projektēšanas darbu veikšanā, kas katra atbilst iepirkuma nolikuma 

3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām; 

b) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā. 

3.2.3.3. vājstrāvu sistēmu projektētāju, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku vājstrāvu 

sistēmu projektēšanas veikšanā, kas katra atbilst iepirkuma nolikuma 3.2.1.1. – 

3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām; 

b) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts vājstrāvas sistēmu projektēšanā. 

3.2.3.4. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku 

siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas veikšanā, kas katra atbilst 

iepirkuma nolikuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām; 

b) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

projektēšanā. 

3.2.3.5. ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu projektētāju, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku 

ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu projektēšanas darbu veikšanā, kas katra 

atbilst iepirkuma nolikuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2.  punktā noteiktajām prasībām; 

b) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu 

projektēšanā. 

3.2.3.6. energoauditoru, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) publisku ēku 

(katras ēkas apkurināmā platība ir vismaz 5000 m
2
 (pieci tūkstoši kvadrātmetri))

 

energoaudita pārskatu izstrādē; 

b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un sertifikāta un/vai apliecības kopiju, 

kas apliecina piesaistītā speciālista atbilstību iepirkuma nolikuma noteiktajām 

prasībām. 

3.2.3.7. sertificētu speciālistu būvkonstrukciju projektēšanā, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku 

būvkonstrukciju projektēšanas darbu veikšanā, kas katra atbilst iepirkuma 

nolikuma 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām; 

c) ir spēkā esošs sertifikāts, kurš apliecina speciālista tiesības veikt 

būvkonstrukciju projektēšanu. 

3.2.3.8. speciālistu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, kuram: 

a) iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 3 (trīs) publisku ēku 



būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, kas katra atbilst 

iepirkuma procedūras 3.2.1.1. – 3.2.1.2. punktā noteiktajām prasībām; 

b) ir spēkā esošs sertifikāts, kurš apliecina speciālista tiesības veikt būvprojektu 

ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanu. 

3.2.4. Pretendenta visas projektēšanā izmantotās programmas ir licencētas un licencēto 

programmu skaits ir vienāds vai lielāks par piedāvāto speciālistu skaitu. 

3.2.5. Pretendentam ir jābūt pieejamām sekojošām ierīcēm: 

a) Ēkas blīvuma mērītājs (Blower door vai analoģiska tehnoloģija); 

b) Termokamera (ar izšķirtspēju ne mazāka kā 240 x 180 pikseļi); 

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

3.3.1. Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014. un 2015.) ir vismaz 

30 000,00 (Trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi). 

3.3.2. Pretendentam uz līguma slēgšanas brīdi jābūt pieejamiem (brīviem no jebkādām saistībām) 

finanšu līdzekļiem 4 500,00 EUR (Četri tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). 

3.3.3. Pretendentam ir spēkā esoša profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

(vai līdz līguma noslēgšanai iepirkuma ietvaros pretendents veiks profesionālās darbības 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu) ar atbildības limitu ne mazāku kā kopējā piedāvātā 

līguma summa. 

3.4. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi 

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

3.4.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts; 

3.4.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad 

iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 

iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro; 

3.4.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.4.1. un 3.4.2. minētie nosacījumi 

3.5. Iesniedzamie dokumenti (iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami 

tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti zemāk) 

3.5.1. Pretendenta atlases dokumenti: 

3.5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, kurš 

sagatavots atbilstoši pasūtītāja noteiktajai veidnei (pielikums Nr. 2). 

3.5.1.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu, kas 

apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.3.1. punktā noteiktajām prasībām. 

3.5.1.3. Pretendenta iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) veikto projektēšanas darbu saraksts, kas 

sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr. 5) un 

apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām. 

Saraksta ailē „Objekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā 

informācija par veiktajiem darbiem, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību iepirkuma  

nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam jāpievieno pasūtītāju izsniegtas 



atsauksmes par veiktajiem projektēšanas darbiem. Objekti par kuriem netiks iesniegtas 

pasūtītāju izsniegtas atsauksmes (ar pozitīvu veiktā darba novērtējumu) iepirkuma 

ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

3.5.1.4. Pretendenta iepriekšējos trijos gados (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) veikto publisku ēku
 
energoaudita pārskatu 

izstrādes saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.2.1.punktā 

noteiktajām prasībām. Sarakstā jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem 

darbiem (tai skaitā, pasūtītājs un platība, darbu veikšanas laiks u.c.), lai pasūtītājs varētu 

izvērtēt to atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.2.1.punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam 

jāpievieno pasūtītāju izsniegtas atsauksmes (ar pozitīvu veiktā darba novērtējumu) par 

veiktajiem darbiem. Objekti, par kuriem netiks iesniegtas pakalpojumu pasūtītāju 

izsniegtas pozitīvas atsauksmes, iepirkuma ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

3.5.1.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši speciālistu saraksta veidnei 

(pielikums Nr. 6). Sarakstā jāiekļauj iepirkuma nolikuma 3.2.3. punktā norādītie 

speciālisti. Sarakstā jānorāda visa nepieciešamā informācija par speciālistu veiktajiem 

darbiem, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.3.punktos 

noteiktajām prasībām. 

3.5.1.6. Pretendenta piesaistīto iepirkuma nolikuma 3.2.3. punktā minēto speciālistu CV, 

kas sagatavots atbilstoši CV veidnei (pielikums Nr. 7), pieejamības apliecinājums, 

izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī sertifikātu un/vai apliecību kopijas, kas 

apliecina speciālista kvalifikāciju un atbilstību iepirkuma nolikuma 3.2.3. apakšpunktos 

noteiktajām prasībām. Ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem 

papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie 

akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegta profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecība. (Ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušie speciālisti 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību var neiesniegt, ja tie savam 

piedāvājumam pievieno Latvijas Republikas kompetentas institūcijas, kas atbildīga par 

profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniegšanu apliecinājumu, ka profesionālās 

atzīšanas apliecība speciālistam var tikt izsniegta līdz projektēšanas uzsākšanas brīdim). 

3.5.1.7. Bankas izsniegts apliecinājums, ka pretendentam ir pieejami (brīvi no 

jebkādām saistībām) finanšu līdzekļi iepirkuma nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajā 

apmērā, kas var tikt izmantoti projektēšanas pakalpojumu izpildei, vai bankas izsniegts 

apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības 

iepirkuma ietvaros, tiks piešķirts kredīts iepirkuma nolikuma 3.3.2. punktā noteiktajā 

apmērā.  

3.5.1.8. Pretendenta spēkā esošās profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polises kopija vai apliecinājums, ka iepirkuma līguma noslēgšanas 

gadījumā iesniegs profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 

atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3.3. punktā noteiktajam. 

3.5.1.9. Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2000 vai ekvivalentai 

kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida 

projektēšanas darbu veikšanā, sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina kvalitātes 

vadības sistēmas ieviešanu pretendenta projektēšanas darbu veikšanā. 

3.5.1.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendenta visas projektēšanā 

izmantotās programmas ir licencētas un licencēto programmu skaits ir vienāds vai lielāks 

par piedāvāto speciālistu skaitu, norādot tajā katra piedāvātā speciālista darbā 

izmantojamo konkrēto programmu. Apliecinājumam jāpievieno preču pavadzīmju 

(rēķinu) kopijas par minēto programmu iegādi (pavadzīmēm (rēķiniem) jābūt izrakstītām 

uz pretendenta/apakšuzņēmēja vārda vai uzņēmuma iepriekšējā īpašnieka vārda, ja 

uzņēmumu pretendents ieguvis no citas personas kopā ar programmām). 



3.5.1.11. Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, uz kura iespējām 

balstās, lai atbilstu Iepirkuma dokumentācija noteiktajām prasībām:  

3.5.1.11.1. apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts; 

3.5.1.11.2. vienošanās vai rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par 

apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkumā, kā arī apakšuzņēmēja 

gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā 

norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai 

nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums; 

3.5.2. Tehniskais piedāvājums, kura sastāvā jābūt: 

3.5.2.1.Izvērstam piedāvātās līgumcenas aprēķinam (izmaksu tāmei), kurā ir 

jānorāda katra darba veida izmaksas. Darbu izmaksu tāmē ir jānorāda 

izmaksas visu darbu veikšanai saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu 

Nr.1 (tehnisko specifikāciju). 

3.5.2.2.Darbu izpildes kalendārajam grafikam.  

3.5.2.3.Aizpildītam un pasūtītāja pārstāvja parakstītam objekta apsekošanas akta 

oriģinālam (pielikums Nr. 4). 

3.5.2.4.mērierīču sarakstam, kurā jānorāda, ka pretendentam ir pieejamas šādas 

mērierīces (norādot attiecīgās mērierīces tehniskos parametrus): 

a) Ēkas blīvuma mērītājs (Blower door vai analoģiska tehnoloģija); 

b) Termokamera (ar izšķirtspēju ne mazāka kā 240 x 180 pikseļi). 

 

4. Apmaksas nosacījumi 

4.1. Apmaksas nosacījumi - pēcapmaksa 100% (viens simts procentu) apmērā pēc tehnisko noteikumu 

prasību izpildes, saskaņošanas ar būvvaldi (pēc piekritības),  

4.2. Autoruzraudzības pakalpojumu apmaksa tiks organizēta ikmēneša maksājuma formā. 

 

5. Piedāvājuma noformējums 

5.1. Piedāvājuma saturs 

Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

a) Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija); 

b) Tehniskā un finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija); 

Tai skaitā, Pretendentam jāiesniedz piedāvājums jebkāda veida elektroniskā datu nesējā (1 (vienā) 

eksemplārā). 

 

5.2. Piedāvājuma valoda 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā 

valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. Iesniedzot piedāvājumu 

pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt 

ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

 

5.3. Satura rādītājs un caurauklojums 

Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma 

nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina 

caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b) pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

 

 



5.4. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana 

Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 

noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām dokumentu 

sagatavošanas prasībām. 

 

5.5. Aploksnes noformējums 

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kura norāda: 

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi; 

c) pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;  

d) pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi; 

e) atzīmi: Piedāvājums atklātam konkursam „Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros nepieciešamās 

tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LNO 2016/46. 

f) atzīmi: Neatvērt līdz 2016.gada 21. martam, plkst.10:00. 

 

6. Cenas veidošana, piedāvājumā paredzētie darbi 

 

6.1. Cenas veidošana 

Cenās jāiekļauj visas izmaksas (ieskaitot nodokļus), kas saistītas ar projektēšanas pakalpojumu izpildi 

saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām - par visām darbu grupām un visiem 

nepieciešamajiem darbiem katrā darbu grupā. 

 

7. Piedāvājuma noraidīšana 

 

7.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja: 

7.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

7.1.2. Nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums vai tas neatbilst iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

7.1.3. Pretendents vai apakšuzņēmēji, ko pretendents ir plānojis piesaistīt pakalpojumu 

sniegšanai 

a) nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta dalībai 

iepirkumā; 

b) nav iesnieguši iepirkuma nolikumā pieprasītos dokumentus vai neatbilst pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 

7.1.4. Piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

7.1.5. Piedāvājumi, kuri neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var 

tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir 

būtiska. 

 

7.2. Nepatiesas informācijas sniegšana 

Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā. 

 

8. Piedāvājumu vērtēšana 

 

8.1. Vērtēšanas kārtība 

Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

piedāvājuma vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. 



8.2. Piedāvājumu vērtēšanas posmi 

Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos. 

8.2.1. Pirmais posms – Piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu un pretendenta 

atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai 

piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un iesniegto 

pretendentu atlases dokumentu atbilstību nolikuma prasībām. 

8.2.2. Otrais posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, 

vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. 

8.2.3. Trešais posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana atbilstoši piedāvājumu izvēles 

kritērijiem.  

8.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, un vai 

finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts atbilstoši 48. pantā norādītajam.  

 

8.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs 

No visiem iepirkuma procedūras nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajam prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

8.4. Pārbaudes par izslēgšanas nosacījumu neattiecināšanu uz pretendentu veikšana 

Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām un Iepirkuma nolikuma 8.3. punktā minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi iepirkuma nolikuma 3.4.1., 3.4.2. un 3.4.3. 

punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija pārliecināsies Publisko iepirkumu likuma 
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.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. 

 

9. Iepirkuma līgums 

 

9.1. Līguma nosacījumi 

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 

noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu. Līguma ietvaros pasūtītājs apmaksu par 

paveiktajiem darbiem veiks ar 100% pēcapmaksu, 30 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un attiecīgas 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

9.2. Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko dokumentāciju visām Tehniskas specifikācijas (Pielikums 

Nr.1) norādītājām sadaļām, ja energoaudita pārskatā tas tiek paredzēts, lai sasniegtu projekta ietvaros 

sasniedzamos mērķus. Izpildītājam jāņem vērā, ka Pasūtītājs var atteikties no tehniskās dokumentācijas 

izstrādes kādai no paredzamajām projekta sadaļām, atsakoties no tām sekojošā prioritārā secībā: 

1) Bēniņu pārseguma siltināšana,  

2) esošā apgaismojuma sistēmas atjaunošana, uzstādot LED tipa gaismekļus,  

3) rekuperācijas sistēmas uzstādīšana esošajai ventilācijas sistēmai. 

 

10. Pielikumi pie iepirkuma nolikuma 

 

10.1. Pielikums Nr.1 - tehniskā specifikācija; 

10.2. Pielikums Nr.2 – pieteikums dalībā iepirkumā; 

10.3. Pielikums Nr.3 – objekta apsekošanas reģistrācijas lapa; 

10.4. Pielikums Nr.4 – darbu saraksta veidne; 

10.5. Pielikums Nr.5 – speciālistu saraksts; 

10.6. Pielikums Nr.6 – speciālistu CV; 

10.7. Pielikums Nr.7 – Iepirkuma līguma veidne. 

 



Pielikums Nr.1 

Iepirkuma, identifikācijas Nr. LNO 2016/46, 

nolikumam 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un 

balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu 

sniegšana” 

(darba uzdevums) 

 

OBJEKTA NOSAUKUMS: Operas un baleta teātra ēkas, ar kadastra apzīmējumu 01000050056001, bēniņu 

pārseguma siltināšana un iekšējo inženiertīklu vienkāršota atjaunošana.  

OBJEKTA ADRESE: Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV - 1050 

BŪVES VEIDS: vienkāršota atjaunošana 

OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI: Operas un baleta teātris.  

Ēkas kad. apz. Kopējā platība m
2
 Būvtilpums - m

3
 

01000050056001 10857.2 79582.00 

PASŪTĪTĀJS: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 

PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS, TĀLRUŅA NR.:LNOB Tehniskais direktors Guntars 

Krūmiņš, 67073855, guntars.krumins@opera.lv.  

IZSTRĀDES STADIJA: vienkāršota atjaunošana 

BŪVES KĀRTAS: nav paredzētas  

RISINĀJUMS: individuāls 

ZEMES GABALA DOKUMENTI: Zemesgrāmatu apliecība un zemes robežu plāns, nodrošina pasūtītājs  

BŪVUZŅĒMĒJS: Tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 

nosacījumiem. 

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS SASKAŅOŠANA: 2 (divu) nedēļu laikā no projektēšanas 

līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam ēkas energoaudita pasākumu pārskatu, detalizētus darbu apjomus un 

materiālu specifikācijas, projekta grafiskās daļas rasējumus.  

Vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija pilnā apmērā saskaņojama Rīgas pilsētas būvvaldē  un valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā 3(trīs) mēnešu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas.  

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS EKSEMPLĀRU SKAITS: 5 (pieci) eksemplāri papīra 

formātā un 1(viens) eksemplārs elektroniskā formā (PDF un/vai JPG formāts) datu nesējā. 

NOSACĪJUMI – BŪVNIECĪBAS IECERES TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJĀ IETVERAMIE DARBI 

Būvniecības ieceres tehnisko dokumentāciju “Operas un baleta teātra ēkas, ar kadastra apzīmējumu 

01000050056001, bēniņu pārseguma siltināšana un iekšējo inženiertīklu vienkāršota atjaunošana.” izstrādāt 

un tās sastāvā ietverot sekojošus darbus: 

1. Projektēšanas sagatavošana:  

1.1. Uzmērījuma rasējumi (UR) - telpu plāni (vietās, kur paredzamas iekšējās inženierkomunikācijas) precīzai 

būvdarbu apjomu fiksēšanai; 

1.2. Tehniskās izpētes atzinums (TIS) bēniņu pārsegumam un iekšējām inženierkomunikācijām. 

1.3. Ēkas energoaudita pasākumu pārskats, kas izstrādāts un noformēts atbilstoši:06.09.2013 MK. Nr. 383 

„Noteikumi par ēku energosertifikāciju”, 01.12. 2016 MK. Nr. 35 “Emisijas kvotu izsolīšanas 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts 

nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums” 1. pielikuma prasībām 

2. Dokumentācijas izstrādāšana:  
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2.1. Pamatojoties uz 01.10.2014. „Būvniecības likums”, 01.10.2014.  MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 

01.10..2014.  MK Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, 01.01.2003. LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika”, 01.01.2012. LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", 30.06.2015. LBN 501-15 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība" u. c. būvniecības jomu regulējošiem normatīviem aktiem izstrādāt 

būvniecības ieceres tehnisko dokumentāciju. 

2.2. Izstrādāto atjaunošanas plānojumu un paredzētos risinājumus, pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes, 

iesniegt pasūtītājam izvērtēšanai. 

2.3. Būvniecības ieceres tehniskiem risinājumiem jābūt iekļautiem sekojošās sadaļās: 

2.3.1. vispārīgā daļa - TIS, UR, FF; 

2.3.2. arhitektūras daļa - ĢP, AR, IE; 

2.3.3. inženierrisinājumu daļa - BK, AVK, EL, VS; 

2.3.4. ekonomikas daļa - IS, BA, DOP, T;’ 

2.3.5. valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja; 

2.3.6. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts; 

 

2.4. Ēkas atjaunošanas programma: 

Nr.p.k. Plānotās aktivitātes Piezīmes 

1. Ēka ar kad. apz. 01000050056001  

1.1. Vispārīgie celtniecības darbi: 

Ēkas bēniņu pārseguma siltināšana atbilstoši ēkas 

energoaudita pasākumu pārskatā norādītajam. 

Komunikācijas: 

EL - Nomainīt telpās esošos apgaismes ķermeņus, 

uzstādot LED tipa apgaismojumu (projektētājs 

veic atbilstošus aprēķinus Dialux vai analogā 

gaismas intensitātes aprēķinu programmā)  

AVK – Paredzēt esošās ventilācijas sistēmas 

aprīkošanu ar rekuperācijas sistēmu (pretējās 

plūsmas kanālu siltummaiņi), siltumatgūšanas 

lietderības koeficients 85.0% vai augstvērtīgāks  

VS – risinājumi pēc situācijas 

Veicamos darbus, izmantojamos 

materiālus un tehnoloģijas paredzēt 

atbilstoši ēkas energoaudita 

pasākumu pārskatā norādītajam. 

 

 

3. Tehniskiem risinājumiem jānodrošina:  

3.1.  lai risinājumos tiktu iekļauti materiāli un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. 

Projektētājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, 

saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko;  

3.2.  tehniskie risinājumiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem visās dokumentācijas sadaļās, piemēram – 

arhitektūras, vēdināšanas, elektroapgādes, vājstrāvas, nepieciešamās būvkonstrukcijas  u.c. Sadaļu 

savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību;  

3.3.  risinājumos obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana;  

3.4.  projektējamās komunikācijās, sistēmas un ierīces ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai 

nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena 

vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji u.tml.;  

3.5.  risinājumos ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur 

sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml.;  

3.6.  risinājumiem jānodrošina telpu atbilstība spēkā esošiem mikroklimata standartiem un apgaismojuma 

intensitātes prasībām. 

Projektētājam, gatavojot ieceres tehnisko dokumentāciju, jāveic nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo 

specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, saskaņojot izvēlēto risinājumu ar Pasūtītāju. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs° 



Pielikums Nr.2 
Iepirkuma, identifikācijas Nr. LNO 2016/46, 

nolikumam 

 

Pieteikuma veidne dalībai iepirkumā  

 

Pieteikums dalībai  

„Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un 

balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu 

sniegšana”, 

 iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/46 

 

Informācija par Pretendentu  

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs   

PVN maksātāja reģistrācijas 

numurs:  

Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Interneta vietne:  

Finanšu rekvizīti 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Iepazinušies ar VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” organizētā iepirkuma „Projekta 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros 

nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LNO 2016/46, nolikumu, iesniedzam savu piedāvājumu. 

 

Iesniedzot piedāvājumu - apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;  

2. mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit), skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā 

piedāvājumu atvēršanas dienas; 

3. ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt projektēšanas darbus saskaņā ar 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem, un mūsu finanšu piedāvājumā 

norādītajām cenām; 

4. garantējam, ka visas iepirkuma ietvaros iesniegtās ziņas ir patiesas; 

 

 

 

 

 

 



Finanšu piedāvājums 

 
 Mūsu piedāvātā cena par iepirkuma nolikumā noteikto darbu veikšanu (tai skaitā, visi nodokļi, nodevas 

u.c. maksājumi) ir: 

 

Nr. Darbu veids 
Cena bez 

PVN 

PVN 

21% 
Cena ar PVN 

1. 

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto 

pakalpojumu sniegšana atbilstoši Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajam  

   

 

 

 Cena, bez 

PVN (EUR) 

mēnesī 

PVN 

21% 

(EUR) 

Kopā ar PVN 

21% (EUR) 

mēnesī 

2. Autoruzraudzība būvniecības procesa laikā 
   

Kopā  

PVN 21%  

Kopā ar PVN  

 

Kopējā piedāvātā līgumcena vārdiem: 

 

EUR       (summa vārdiem) bez PVN 21%,  

PVN 21% EUR _____________ (summa vārdiem), 

Kopā ar PVN 21 % EUR _____________________(summa vārdiem). 

 

 

Apliecinām, ka tehniskā dokumentācija tiks izstrādāta, nodota pasūtītājam un saskaņota būvvaldē (pēc 

piekritības) ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā un attiecīga pieprasījuma 

saņemšanas no pasūtītāja. 

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.3 

Iepirkuma, identifikācijas Nr. LNO 2016/46, 

nolikumam 

 

Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa 

 

 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.  

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums 

Objekts 

apsekots 

(datums) 

Objekta lietotāja 

pārstāvis 

(Vārds, Uzvārds) 

 

Objekta 

lietotāja 

pārstāvja 

paraksts 

 

Piegādātāja 

pārstāvis 

(Vārds, 

Uzvārds) 

Piegādātāja 

pārstāvja 

paraksts 

1.       

 



 

Pielikums Nr.4 

Iepirkuma, identifikācijas Nr. LNO 2016/46, 

nolikumam 

 

PRETENDENTA IEPRIEKŠĒJOS TRIJOS GADOS (2013., 2014., 2015.) UN 2016.GADĀ 

LĪDZ IESNIEGŠANAS TERMIŅA BEIGĀM VEIKTO PUBLISKU ĒKU PROJEKTĒŠANAS 

DARBU SARAKSTS 

 
 
 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

īss 

raksturojums, 

objekta m². 

 

Ēkas platība, 

kurai izstrādāta 

tehniskā 

dokumentācija 

Objekta 

līgumcena 

bez PVN 

(LVL vai 

EUR) 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Darbu 

izstrādes 

uzsākšanas 

un 

pabeigšanas 

gads un 

mēnesis 

 

 

 

 

Piezīmes * 

      

 

      

 

      

 



 

 

Pielikums Nr.5 

Iepirkuma, identifikācijas Nr. TNP 2016/46, 

nolikumam 

 

SPECIĀLISTU SARAKSTS* 

 

 

 
*Nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts ar papildus piesaistītajiem speciālistiem. 

 

Speciālists 
Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs 

Profesionālā pieredze 

atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām 

(ēkas platība m², objekta 

projektēšanas izmaksas 

EUR, bez PVN u.c. 

informācija) 

Statuss (pretendents, 

personālsabiedrības 

biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs vai šo 

personu darbinieks vai 

darba ņēmējs (norādīt 

visu nepieciešamo 

informāciju ) 

Arhitekts 
 

 
   

Elektroietaišu 

projektētājs 
    

Vājstrāvu sistēmu 

projektētājs 
    

Siltumapgādes un 

ventilācijas sistēmu 

projektētājs 
    

Ūdensapgādes un 

kanalizāciju sistēmu 

projektētājs 
    

Energoauditors     

Sertificēts speciālists 

būvkonstrukciju 

projektēšanā 

    

Speciālists  

būvprojektu 

ekonomisko daļu, 

apjomu un tāmju 

sastādīšanā 

    



 

 

Pielikums Nr.6 

Iepirkuma, identifikācijas Nr. LNO 2016/46, 

nolikumam 
 

CV  

 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

 

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - 

pamatzināšanas) 

 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

    

    

    

 

5. Dalība profesionālās organizācijās: 

6. Citas prasmes:  

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

8. Profesionālā pieredze: 

 

Laiks 

(no/līdz) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai 

veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

    

    

    

 

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 

 

Projekta izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Projekta 

izpildes 

vieta 

(valsts) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto darbu 

apraksts, 

 

     

     

     

 

(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto) 

 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 

piedāvājumu ............................................................................................... rīkotajā atklātā konkursā 

„..............................................................................................” identifikācijas Nr. ................................... kā 

<Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu 

apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums 

tiek noslēgts.  



 

 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties 

<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam 

tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 



 

 

Pielikums Nr.7 

Iepirkuma, identifikācijas Nr. LNO 2016/46, 

nolikumam 

 
Iepirkuma līgums 

 

Pasūtītāja lietvedības Nr.___________________ 

Izpildītāja lietvedības Nr. __________________ 

 

Sagatavots un parakstīts:  

Rīgā, 2016.gada __._______ 

 

_________________ reģ. Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās 

______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un 

_________________ reģ. Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās 

______________ ____________ personā, kas darbojas uz _____________ pamata, no otras 

puses (abi kopā turpmāk tekstā – Puses), pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma 

„Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un 

balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu 

sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/46 (turpmāk tekstā – Iepirkums), 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), noslēdz šo 

līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt tehniskās 

dokumentācijas izstrādi un energoaudita pārskatu izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 

2016.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.35 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes 

aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.35), 

saskaņā ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteikto un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu 

(turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2. Izpildītājam jānodrošina visu nepieciešamo darbību veikšana un dokumentu izstrāde, kas 

nepieciešama, lai veiktu Darbu. 

 

2. Līguma termiņš un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība 

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu 

Līguma saistību izpildes pilnā apmērā. 

2.2. Izpildītājs apņemas rakstiskā veidā nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, 

kuri kavē Darba izpildi līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā. 

2.3. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, ja no Izpildītāja neatkarīgu 

apstākļu dēļ ir radušies šķēršļi, kuri kavē Darba izpildi līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā. 

2.4. Izpildītājs Darbu veic šādos termiņos: 

2.4.1. Izpildītājām 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam ēkas energoaudita pasākumu pārskatu, detalizētus darbu apjomus un 

materiālu specifikācijas un projekta grafiskās daļas rasējumus.  

2.4.2. Tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš pilnā apmēra – 3 (trīs) mēneši, skaitot no 

Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Darba 

veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, 

papildu tehnisko noteikumu), būvvaldes akcepta saņemšanu u.c.) 

2.4.3.autoruzraudzība ir jāveic pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas līdz Darba 

dokumentācijā (būvprojektā) paredzētās Pasūtītāja ēkas būvniecības darbu nodošanai 

ekspluatācijā. Pasūtītājam ir tiesības nepieprasīt autoruzraudzības pakalpojumu 



 

 

sniegšanu no izpildītāja (atbilstoši Līguma 6. nodaļā noteiktajam), līdz ar to neveikt 

Līguma 4.4. punktā noteiktās summas apmaksu Izpildītājam. 

2.5. Pēc Darba dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas, Izpildītājs to papīra formātā un 

elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju sekojošā 

kārtībā: 

2.5.1. saņemto Darba dokumentāciju Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja 

Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Darba dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo 

aktu, Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs šajā 

Līguma punktā norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Darba dokumentāciju;  

2.5.2.Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Darba dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi par 

Darba dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja vai 

normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai 

risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai 

Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas 

dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darba dokumentāciju un tās 

atbilstību Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir minētie iebildumi, tad 

Pasūtītāja noformē un iesniedz Izpildītājam rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot 

Darba dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem;  

2.5.3.Līguma 2.5.2.punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un 

nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu 

un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Darba dokumentācijas saskaņošana ar 

Pasūtītāju; 

2.5.4.Pasūtītāja saskaņojums Darba dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā 

neatbrīvo Izpildītāju no pilnīgas atbildības par Darba dokumentāciju un tajā 

ietvertajiem risinājumiem;  

2.5.5.ja pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas Līguma noteiktajā kārtībā Darba 

dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi 

trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina. 

Nepieciešamības gadījumā uz Izpildītāja rēķina nekavējoties labojama un 

pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, 

neatbilstošas vai nepilnīgas Darba dokumentācijas.  

2.6. Pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic Darba dokumentācijas 

saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām. 

2.7. Pēc Darba dokumentācijas izstrādes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvprojektu - digitāli 

PDF un DWG formātā divos disku eksemplāros, sešos eksemplāros papīra formā 

sējumos, no kuriem divi iesienami cietos vākos. 

 

3. Pušu atbildība 

3.1. Izpildītājs:  

3.1.1.veic Darbu saskaņā ar Līgumu, tehniskajiem noteikumiem un ievērojot Latvijas 

Republikas (turpmāk tekstā – Latvijas Republika) normatīvo aktu prasības.  

3.1.2.veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, 

pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu 

pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto 

tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā 

nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu 

Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantoto 

metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;  

3.1.3.Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un LR tiesību aktos paredzētās 

atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī 

atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze, un pietiekams skaits kvalificētu 

speciālistu un darbinieku;  



 

 

3.1.4.veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos; 

3.1.5.nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības; 

3.1.6.atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

3.1.7.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

3.1.8.nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko 

noteikumu) saņemšanu; 

3.1.9.neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto 

informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot 

gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti LR normatīvajos aktos. 

3.10. veic jebkuras izmaiņas un/vai precizējumus izstrādātajā Darba dokumentācijā (tai 

skaitā, ar to saistītajos dokumentos - energoaudita pārskatā u.c.), jā šādas izmaiņas un/vai 

precizējumi ir nepieciešami, lai Pasūtītājs par Darba dokumentācijā noteikto apjomu vai tā 

daļu varētu pretendēt uz finanšu līdzekļu MK kabineta noteikumu Nr.35 ietvaros. 

3.2. Pasūtītājs: 

3.2.1.sniedz Izpildītājam Darba veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas 

Pasūtītājam ir pieejami; 

3.2.2.pēc vajadzības, bet ne mazāk kā divas reizes Darba veikšanas laikā, rīko projektēšanas 

apspriedes; 

3.2.3.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot 

speciālistus; 

3.2.4. veic izstrādātās Darba dokumentācijas pāraudi ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, pēc 

tās nodošanas pasūtītājam. 

3.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu 

aizkavēt savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi. 

3.4. Ja Pasūtītājs Darba veikšanas laikā pēc savas iniciatīvas vēlas mainīt Darbu, tad tas ir 

jāpaziņo Izpildītājam. Izmaiņas īstenojamas tikai pēc abpusējas rakstiskas vienošanās 

parakstīšanas, paredzot tajā grozījumu izmaksas. 

3.5. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā 

norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu. 

3.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju, kas 

norādīti Piegādātāja Piedāvājumā, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma 

izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma noteikumiem. 

3.7. Pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja 

īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.  

3.8. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus Darbā. 

3.9. Pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, veicot autoruzraudzības darbus, 

Izpildītājs apņemas: 

3.9.1.nodrošināt Darba realizācijas autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu 

konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi 

aizstājēji būvprojektā paredzētajiem; 

3.9.2.pēc nepieciešamības apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt 

autoruzraudzības žurnālā; 

3.9.3.piedalīties būvdarbu veikšanā iesaistīto personu sanāksmēs;  

3.9.4.nepieciešamības gadījumā ierasties būvobjektā 3 (trīs) darba dienas laikā no Pasūtītāja 

uzaicinājuma saņemšanas dienas; 

3.9.5.Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmā Darba gaitu 3 (trīs) dienu laikā 

no Pasūtītāja pieprasījuma; 



 

 

3.9.6.ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskajā dokumentācija vai ja netiek 

ievērotas LR būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt Pasūtītāju un būvuzraugu 

un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, kā arī 

nepieciešamības gadījumā apturēt būvdarbus. Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā 

jāizdara saskaņojuma atzīmi par atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar 

Pasūtītāju un Izpildītāju; 

3.9.7.nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību 

izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 

3.10.Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu, ja Darbs ir veikts atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

 

4. Apmaksas kārtība 

4.1. Par kvalitatīvi, laicīgi veiktajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Darbu izpildi 

Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā 

finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām. 

4.3. Izpildītajā piedāvātajā līgumcenā ietilpst visas ar Darba veikšanu un Līgumā noteikto 

prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu 

izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos 

un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.  

4.4. Pasūtītājs veic apmaksu Izpildītājam, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes 

kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Darbi ir pabeigti saskaņā ar Līgumā noteikto, 

Puses ir parakstījušas attiecīgu Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs ir 

iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt autoruzraudzības pakalpojumus Līguma 

ietvaros saskaņā ar Līguma 3.9. punktā noteikto, un par autoruzraudzības pakalpojumu 

sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam __.__ EUR (____________________ euro ____ 

centi) un papildus PVN __.__EUR apmērā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja 

norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnīgas Darba dokumentācijā 

paredzētā paredzētās Pasūtītāja ēkas būvniecības darbu nodošanai ekspluatācijā, Pušu 

parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

Izpildītajam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja ikmēneša sniegto autoruzraudzības pakalpojumu 

apmaksu, atbilstoši šajā Līguma punktā norādītajiem termiņiem. 

 

5.Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās 

prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.  

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma 

izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus 

grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

 

 



 

 

6.Autortiesību regulējums 

6.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā 

informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja objektu (turpmāk tekstā –

 Autortiesību objekti), tiks uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un Izpildītājs ar Līgumu nodod 

Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne 

tikai: 

6.1.1. tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, 

tulkošanu, pārveidošanu; 

6.1.2. Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un 

zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.; 

6.1.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no 

pārējā Darba materiāla. 

6.2. Līgumā noteiktā Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu 

izstrādāšanu, Līguma 6.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību 

objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam. 

6.3. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne 

peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem 

(tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma 

noteikumus. 

6.4. Ja Darbu izpildē Izpildītājs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām 

piederošus autortiesību objektus, Izpildītājs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību 

un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Darba dokumentācijas daļas 

nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī 

nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas 

varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos 

zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus. 

 

7.Atbildība un apdrošināšana 

7.1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildītā Darba atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. 

Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var 

rasties dēļ Darba neatbilstības LR normatīvo aktu prasībām. 

7.2. Pirms Darba nodošanas Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līguma 

summu. 

 

8. Līgumsods 

8.1.Gadījumā, ja Izpildītājs nenodos Līguma 2.4.1.punktā noteiktos darbus noteiktajā termiņā, 

Izpildītājs nesaņem samaksu par veiktajiem darbiem un Līgums ir izbeidzams. 

8.2. Ja Izpildītājs nenodod Darbu Līgumā 2.4.2. noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no Līguma summas par 

katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs var 

prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no nesamaksātās 

summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 

summas. 

8.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši 

Līguma 8.2. un 8.3.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc 

Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

8.6. Līgumsodu jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 



 

 

 

9. Līguma laušana un grozīšana 

9.1.Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

9.2.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

9.2.1.ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 

(desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav 

novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

9.2.2. ja Izpildītājs neievēro LR normatīvo aktu prasības; 

9.2.3.ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus, tai skaitā, kalendārajā grafikā noteiktos 

starptermiņus, ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām; 

9.2.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās 

aizsardzības process. 

9.3.Līguma 9.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no 

Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.  

9.5.Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar 

nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma 

saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam. 

 

10.Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

10.1.Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Līgumā 

nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami LR normatīvie akti. 

10.2.Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai LR vispārējās jurisdikcijas tiesā LR 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā 

esamību. 

10.4.Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – ________________________________. 

10.5.Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi –________________________________. 

10.6.Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 

10.7.Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, katrs eksemplārs uz __ 

(_______) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma 

eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

10.8.Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

1.pielikums:  

 

Pušu rekvizīti 

 

 
Opera:       Izpildītājs: 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”  ______________ 

Reģ.Nr.40103208907     Reģ.Nr.___________________ 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050   ______________________________ 

Valsts kase, BIC: TRELLV22    Banka: _______________________ 

IBAN:LV19TREL9220500000000    IBAN: _______________________ 

        

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Zigmars Liepiņš,      

LNOB valdes priekšsēdētājs     

 


