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2015 

1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma nosaukums:  „Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un 

atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku 

vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” 

1.2. Identifikācijas numurs: DN KP 2015/03 ELFLA 

1.3.   Iepirkuma procedūras veids – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta prasībām. 

1.4.   Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti. 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000295873 

Interneta adrese: www.daugavpilsnovads.lv,   

1.5.    Pasūtītāja kontaktpersonas: 

1.5.1. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma dokumentiem: 

         Daugavpils novada Kultūras pārvaldes saimniecības vadītāja Ļubova Koržavina 

E-pasts: lubova.korzavina@dnkp.lv; tālr. 65435515, mob.26572705 

1.5.2. Kontaktpersona par Tehniskās specifikācijas saistojošiem jautājumiem: 

          Daugavpils novada Kultūras pārvaldes kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne 

          E- pasts: brigitamadelane@dnkp.lv; talr. 65476833; mob.29528218 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

Veikt ar lauksaimniecības  nozari  saistītu iekārtu, tehnikas, darbarīku restaurācijas darbus 

un atdarinājumu izgatavošanu  ekspozīcijas „Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. 

gadsimta 1.pusē” izveidei un demonstrēšanai, muzeja norāžu un informācijas stendu 

izveidi, muzeja teritorijas labiekārtošanu Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišķu 

vecticībnieku lauku sētā", atbilstoši Tehniskajai specifikācijai ( Pielikums  Nr.1), 

ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027„Vecticībnieku   vēsturiskās   apbūves   

atjaunošana  un  lauksaimniecības  kultūrvēsturiskā   mantojuma saglabāšana 

Slutišķu sādžā”  Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 

„Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros”. 

 

2.1.1. Iepirkums tiek finansēts no ELFLA līdzekļiem. 

2.1.2.   Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.3.  Pasūtītājs    nodrošina    brīvu   un    tiešu   elektronisku   pieeju  iepirkuma       procedūras 

           dokumentiem  un  visiem  papildus   nepieciešamajiem   dokumentiem   savā   mājas    lapā  

www.daugavpilsnovads.lv sadaļā- IEPIRKUMI . 

           

2.2.  Piedāvājuma izvēles kritērijs: ir viszemākā cena atbilstoši Nolikuma, Tehniskās 

specifikācijas un Līguma projekta prasībām. 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
mailto:lubova.korzavina@dnkp.lv
mailto:brigitamadelane@dnkp.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv/
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2.3. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta. 

2.3.1. No iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2015. gada 17 jūlijam. 

2.3.2. Līguma izpildes vieta- Naujenes Novadpētniecības muzeja ārpus ekspozīcija ”Slutišķu   

            vecticībnieku lauku sēta”, Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 

2.4. CPV klasifikatora kodi: 

- 92521200-1 ( eksponātu un eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi ) 

- 37810000-9 ( amatniecības inventārs) 

- 39154100-7 (izstāžu stendi) 

- 37535100-8 (šūpoles) 

2.5.   Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

Piedāvājumu jāiesniedz Daugavpils novada Kultūras pārvaldei   līdz 2015. gada 31. 

martam plkst. 12.00, pēc adreses:  Dobeles ielā 30, ( Daugavpils novada Kultūras centra 

iestādē, 2. stāvs, administrācijas telpa) Daugavpils, LV-5404, darbdienās no plkst. 8.00 

līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.  vai nosūtot to uz šajā punktā minēto adresi pa 

pastu ierakstītā sūtījumā. 

2.5.1. Pretendentiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir  jānodrošina to piegāde šajā    punktā 

         norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

2.5.2. Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk  nekā  Nolikuma  2.5. punktā   noteiktajā 

         termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

2.5.3. Ja Pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz  3 ( trīs ) 

darba dienu laikā. Visi jautājumi par iepirkumu, rakstveidā adresējami šī Nolikuma 1.5. 

minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2.5.4. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājums jāiesniedz par visu 

         Iepirkuma priekšmetu. 

2.5.5.Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

          iesniegšanu. Pasūtītājs   neuzņemas   nekādas   saistības  par   šīm  izmaksām  neatkarīgi  no 

         iepirkuma rezultāta. 

         

3.Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

3.1. Piedāvājumus iesniedz (viens oriģināls un viena kopija) aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/ 

   iepakojumā, uz kuras jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 Pretendenta nosaukums, tā juridiskā adrese un  reģistrācijas numurs; 

 iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs; 

 atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 31. martam, plkst.12:00”. 

3.2.   Piedāvājums sastāv no kvalifikācijas dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma, 

   lokālām tāmēm. 

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

labojumiem un  dzēsumiem,  lai  izvairītos  no jebkādiem  pārpratumiem.  Ja ir izdarīti          

labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta paraksttiesīgās personas parakstu. Ja          

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja          
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pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un         

skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

3.4. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot 

cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu 

jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu 

apliecina piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā  

reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, 

pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu. 

3.5. Uz piedāvājuma attiecīgi norādīt „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. 

3.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi 

      sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

3.7. Piedāvājumā  iekļautajiem  dokumentiem  un to noformējumam  jāatbilst  dokumentu 

      juridiskā spēka likumam un  Ministru  kabineta  2010. gada  28.septembra noteikumiem  

      Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

3.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu, ko ir parakstījusi paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājumu 

iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs 

personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu 

(apliecinātu kopiju). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta 

visas personas, kas ietilpst apvienībā.  

4. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā 

4.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties fiziskās vai juridiskās personas, šādu personu 

apvienības jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt atbilstošu 

pakalpojumu. 

4.2.     Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu iepirkumam, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā 

nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš 

piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā 

noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

4.2. Uz  Pretendentu  attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektajā daļā ietvertie 

            izslēgšanas nosacījumi:  

4.2.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 

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

iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

4.2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, nekustamā īpašuma nodokļu parādi,  

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

4.3. Iepirkumu  komisija  neizskata  Pretendenta  piedāvājumu  un  izslēdz  Pretendentu  no 

turpmākās  dalības  jebkurā  piedāvājuma  izvērtēšanas  stadijā, ja Pretendents  neatbilst 

kādai no nolikumā minētajām prasībām. 
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5. Iesniedzamie dokumenti 

5.1. Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā  tie ir 

uzskaitīti šajā punktā. 

5.2. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

5.2.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā  sagatavo atbilstoši veidnei (Nolikuma 

pielikums Nr.2). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar 

Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem. 

5.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

5.3.1. Pretendenta LR komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. 

5.3.2. Pretendenta iesniegta informācija par divos gados sekmīgi īstenotiem līgumiem, kas līdzīgi 

iepirkuma rezultātā nosledzamajiem līgumiem, kas nav mazāki par piedāvāto līgumcenu 

(jānorāda objekta nosaukums, līguma summas, kontaktpersona, kas var sniegt atsauksmes-

vārds, uzvārds, amats) Nolikuma pielikums N.4). 

5.3.3. Licences vai sertifikātu kopijas, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas spējas  nodarboties 

ar restaurācijas darbiem, amatnieku līdzīga rakstura atdarinājumu izgatavošanai un 

specialistu izstāžu iekārtas piegādei. Pretendents piedāvā speciālistu saraksts atbilstoši 

Speciālistu saraksta veidnei ( Nolikuma pielikums Nr.5) un Tehniskajā specifikācijā 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.  

 

5.4. Tehniskais piedāvājums 

5.4.1.  Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši „Tehniskā  piedāvājuma” noteiktajai 

           formai (Nolikuma pielikums Nr.6) un „Tehniskās specifikacijas” ( Nolikuma  pielikums  

            Nr.1) noteiktajām tehniskajām prasībām.  

5.4.2. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi parametri, apraksts par materiāliem, no kā 

          izgatavoti atdarinājumi, ja tas netika norādīti Tehniskajā specifikācijā. 

5.4.3. Visām tehniskajā piedāvājumā norādītajām pozīcijām jāatbilst kvalitātei, pielietojumam u.c. 

          darba uzdevumam un preces raksturojošām īpašībām. 

5.4.4.  Pretendenta apliecinājums, ka Pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir divi gadi.  

 

5.5.  Finanšu piedāvājums 

5.5.1.  Finanšu  piedāvājumu  sagatavo   atbilstoši  Finanšu  piedāvājuma   veidnei    (Nolikuma 

           pielikums Nr.7). To paraksta un apliecina ar zīmogu Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota 

           persona.  

5.5.2. Līgumcena jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda līgumcena ar PVN          

(iepirkuma līguma summa). Līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar 

restaurācijas darbiem, atdarinājumu un informācijas  iekārtas izgatavošanu, lai nodrošinātu    

iepirkuma   līguma   izpildi   pilnā apjomā,   nolīgtajā   termiņā   un   labā kvalitātē.  

5.5.3.  Finanšu  piedāvājumam jāpievieno lokālās tāmes- atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3. 

5.5.4.   Pretendentu  piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. 
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6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 

6.1. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikumā 3. punkta 

noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām. 

6.2. Iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta kvalifikācijas apliecienošo dokumentu atbilstību 

saskaņā ar Nolikuma 6.punktu „Iesniedzamie Dokumenti”. 

6.3. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 

Tehniskās specifikācijas prasībām ( Nolikuma  pielikums Nr. 1). 

6.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt atbilstošas nozares ekspertu tehniskā 

      piedāvājuma  vērtēšanai. 

6.5. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.  

6.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta piektās daļas minētie 

nosacījumi. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja izpildās kaut vai viens 

no augstāk minētajiem nosacījumiem. 

6.7. Iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu Pretendentam, kurš atbildīs 

visām Nolikumā noteiktajām prasībām un kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko 

cenu. 

6.8. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek 

iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma, t.sk. tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar „Publisko iepirkumu 

likumu”. 

 

7. Nolikuma pielikumi 

7.1. Tehniiskā specifikācija – Pielikums Nr.1 

7.2. Pieteikuma forma par piedalīšanos iepirkumā – Pielikums Nr.2 

7.3. Lokālā tāme – Pelikums Nr.3 

7.4. Veikto darbu saraksts - Pielikums Nr.4 

7.5. Specialistu saraksts – Pielikums Nr.5 

7.6. Tehniskais piedāvājums – Pielikums Nr.6 

7.7. Finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.7 

7.8. Līguma projekts  - Pielikums Nr.8 

 

 

 

 

Sastādīja:  

Daugavpils novada  Kultūras  pārvaldes  saimniecības vadītāja  Ļ.Koržavina 
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Pielikums Nr.2 

„Naujenes Novadpētniecības muzeja  eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana 

ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un 

lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” 

ID Nr.DN KP 2015/03 ELFLA 

 

 

PIETEIKUMS 

DALĪBAI  IEPIRKUMA  PROCEDŪRĀ 
1. Iesniedza: 

Pretendenta nosaukums 

vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska 

persona) 

Rekvizīti 

(juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) 

personas kods (ja pretendents ir fiziska persona 

 

 

 

 

turpmāk – Pretendents, 

2. Kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fakss  

E - pasta adrese  

interneta adrese  

 

ir iepazinies ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldes  organizētā iepirkuma „Naujenes 

Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta 

Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” ( identifikācijas Nr. DN KP 

2015/03 ELFLA) Nolikuma prasībām,  tajā skaitā iepirkuma Līguma projektu, un, pieņemot visas 

Nolikumā un iepirkuma Līguma projektā noteiktās prasības,  iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, 

b. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, 

c. Tehniskā piedāvājuma  

d. Finanšu piedāvājuma, (turpmāk – Piedāvājums) 

Pretendents apliecina, ka: 

 pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts 

šajā iepirkumu procedūrā, nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties 

iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības. 

 

 

Datums: 

Paraksts:           _______________________ 

Vārds, uzvārds:  _______________________ 

Amats:               _______________________ 

z.v. 
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Pielikums Nr.3 

„„Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 

„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” 

Identifikācijas numurs – DNKP 2015/03ELFLA 

 

Lokālā tāme Nr.__ 

____________________________________________________________ 

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 

 

Objekta nosaukums  _________________________________ 

Objekta adrese          _________________________________ 

Pasūtījuma Nr.          _________________________________ 

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās.                                                              Tāmes izmaksas ____________ EUR 

     Tāme sastādīta ______.gada _____. ___________ 

    

 

Nr. 

p.k. 
kods Darba nosaukums 

 

Mērvenī

ba 

 

Daudz. 

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu 

Laika 

norma 

(c/h) 

Darba 

samak

sas 

likme 

(EUR/

h) 

Darba 

alga 

(EUR) 

Materi

āli 

(EUR) 

Mehan

ismi 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

Darbie

tilpība 

(c/h) 

Darba 

alga 

(EUR) 

Materi

āli 

(EUR) 

Meha

nismi 

(EUR) 

Summa 

(EUR) 

                

                

  Kopā 
             

  PVN 21% 
     

  Tiešās izmaksas kopā      

 

Sastādīja ___________________________________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums, datums) 
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Pielikums Nr.4 

Iepirkumam ID Nr. DN KP 2015/03  ELFLA 

„Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 

„Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” 

 

 

Veikto darbu saraksts 

( 2013.un 2014.g. gadu laikā realizēto darbu saraksts) 

Nr. Pasūtītājs 

(nosaukums, adrese un 

kontaktpersona, norādot kontakttālruni) 

Objekta nosaukums, 

adrese un veikto darbu īss 

raksturojums, kurš pierāda 

6.3.2.p. minēto pieredzi 

 

Līguma summa LVL/ EUR Darbu uzsākšanas 

un pabeigšanas laiks 

gads un mēnesis 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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Pielikums Nr.5 

Iepirkumam ID Nr. DN KP 2015/03 ELFLA 

„Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA 

projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un 

lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros” 

Speciālistu saraksts  

( atbilstoši nolikuma 5.3.3. punktam) 

Speciālista 

pozīcija līguma 

izpildei 

Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs 

Statuss (pretendents, 

personālsabiedrības biedrs, 

piegādātāju apvienības 

dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (norādīt 

statusu) vai šo personu 

darbinieks (norādīt personas 

statusu, nosaukumu un 

speciālista statusu)
1
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 
1Ja speciālists nav pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs un speciālistam nav tiesisku 
attiecību ar tiem (nav darbinieks), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildei. 
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                                                                                                                         Pielikums Nr.6 

 iepirkumam„Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu 

izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 

atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  

ietvaros” ( identifikācijas Nr. DN KP 2015/03 ELFLA ) 

 

  TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

N.

pk. 
Darba nosaukums Vispārējās 

prasības/Kvalitāte/Standarti 

Vienību 

skaits. 

gab. 

Cena  

EUR  

bez PVN 

Summa  

EUR 

 bez PVN 
Saskaņā ar LR MK  15.09.2008. Noteikumiem Nr.755 ”Kartība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu 

pasākumam” Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” p.8.1. / muzeju darbības attīstība / apakšp.8.1.2.  

1. Restaurācijas darbi – CPV kods 92521200-1 

1.1. Līnijdroškas 

restaurācija 

 

Līnijdroška NNM 231 

- Koka riteņu ar metāla stīpu 

izgatavošana, apstrāde ar antiseptiķi, 

krāsošana; 

- Misiņa metāla detaļu atjaunošana, 

misiņa detaļu zīmējuma atjaunošana 

- Vecās krāsas noņemšana no metāla 

detaļām 

- Izgatavot iztrūkstošās detaļas 

- Veikt līnijdroškas asu izlīdzināšanu 

- Sleju izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

1.2. Patvāru kolekcijas 

restaurācija 

 

   

 

 

Patvāris NNM 307 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu 

izgatavošana (patvāra krāniņa atslēga, 

patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Patvāra kolbas deformācijas novēršana  

- Dūmu novadītāja izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   
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Patvāris NNM 334 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu 

izgatavošana (patvāra krāniņa atslēga, 

patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Patvāra rokturu deformācijas novēršana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

Patvāris NNM 299 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu 

izgatavošana (patvāra krāniņa atslēga, 

patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Kolbas deformācijas novēršana  

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

Patvāris NNM 308 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu 

izgatavošana (patvāra krāniņa atslēga, 

patvāra vāka rokturi, tējkanniņas 

paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Kolbas deformācijas novēršana  

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

Patvāris NNM 115 

- Iztrūkstošo oriģinālo detaļu 

izgatavošana (patvāra vilkmes 

regulators (otdušņiks), patvāra vāka 

rokturi, tējkanniņas paliktnis (konforka)  

- Oksidējušos detaļu tīrīšana 

- Kolbas deformācijas novēršana 

Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

1   
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un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1.3. Gludekļu kolekcijas 

restaurācija  

 

NNM Pg 1311 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu 

izgatavošana (koka rokturis, metāla 

aizbīdnis, gludekļa korpusa aizvērtņa 

metāla detaļas koka puļķītis, gludekļa 

korpusa vāka skrūves) 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Ogļu restes izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

NNM Pg 735 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu 

izgatavošana (koka rokturis) 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Ogļu restes izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

NNM Pg 1304 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu 

izgatavošana (koka rokturis) 

- Sarūsējušo detaļu kustīguma 

atjaunošana 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Ogļu restes izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   
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Pg 1844 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu 

izgatavošana (koka rokturis) 

- Sarūsējušo detaļu kustīguma 

atjaunošana 

- Korozijas likvidēšana 

- Metāla detaļu konservācija 

- Vāka plaisas konservēšana 

- Ogļu restes izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

NNM 437 

- Gludekļa iztrūkstošo detaļu 

izgatavošana (koka rokturis) 

- Rūsas noņemšana 

- Konservācija  

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

1.4. Kubula restaurācija 

 

NNM 3524 

- Koka dibena izgatavošana no vienkoča 

- Kubula vāka ar rokturi izgatavošana 

- Kubula lazdas stīpojuma izgatavošana 

augšā un  apakšā 

- Apstrāde pret pelējumu, sēnīti un 

insektiem 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

1.5. Zirga aizjūga detaļu 

restaurācija (sakas, 

sedulka, aizjūga 

loks)  

 

 

Sakas NNM Pg  335 

- Mīkstā polsterējuma atjaunošana 

- Ādas detaļu atjaunošana, 

saplaisājušo ādas detaļu nomaiņa 

- Iztrūkstošo detaļu izgatavošana 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

1   
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un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

Sedulka NNM Pg 1391 

- Iztrūkstošo detaļu atjaunošana 

- Sedulkas jostas izgatavošana 

- Korozijas noņemšana, 

- Sedulkas konservācija, apstrāde pret 

rūsu 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

Aizjūga loks Pg 1393 

- Metāla detaļas atjaunošana 

- Koka apstrāde pret pelējumu u.c. 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

1.6. Steļļu restaurācija, 

salikšana  

 

Stelles – aužamie stāvi NNM 130  

- Iztrūkstošo koka detaļu izgatavošana 

vai aizstāšana ar analogu 

- Steļļu diegu uzvilkšana ar izpildītāja 

diegiem 

- Restaurācijas procesa dokumentācija ar 

restaurējamā priekšmeta fotofiksāciju 

pirms restaurācijas, restaurācijas gaitā 

un pēc restaurācijas, restaurācijas gaitas 

un restaurācijā izmantojamo materiālu 

apraksts, priekšmeta restaurācijas pases 

sastādīšana 

1   

 Kopā: 

(EUR bez PVN) 
 

 

2. Atdarinājumu izgatavošana / piegāde – CPV kods 37810000-9 

 

N. 

pk. 
Preces nosaukums Vispārējās 

prasības/Kvalitāte/Standarti 

Vienību 

skaits. 

gab. 

Vienības 

cena 

EUR 

 bez PVN 

Summa  

 

EUR  

bez PVN  
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2.1. Rokas akmens 

dzirnavu aizgalds 

 

 

 

 

 

Rokas dzirnavas – izgatavošana un 
montāža ekspozīcijā uz vietas. 
Četrstūraina galda virsma ar 20 cm augstu 

apmali (uz četrām kājām uzstādīta koka 

kaste bez vāka) 100 x 75 cm.  

Galda kājās izkaltajos caurumos iebīdītos 

šķērskokus pievelk ar ķīļveidīgu dēlīti, ko 

no augšas iedzen šķērskoku ārējos galos 

izkaltos caurumos. 

Kastes padziļinājumā stingri ievietots 

„klusais” dzirnakmens, virsū kustīgais, kurš 

nostiprināts ar koka stīpu, pie stīpas 

rokturis. 

Vienā pusē kastes sienā četrstūrains 

caurums ar aizbīdni (pa kuru var izraust 

gatavos miltus). 

Smalko vai skrotēto miltu pagatavošanai 

nepieciešama ietaise, ar kuru pēc vajadzības 

var pacelt uz augšu vai nolaist virsējo 

dzirnakmeni. Zem virsējā dzirnakmens 

cauruma apmēram īkšķa platuma dzelzs 

sliede, kuras abi gali ielaisti akmenī, bet 

vidū no apakšas atrodas apaļš iedobums. 

Tajā no apakšas ieķeras koka vārpsta, kas 

ir ar dzelzs tapu augšgalā, bet koka 

apakšgalu. Vārpsta iet caur apakšējā 

nekustīgā dzirnakmens vidu, bet nav 

iespiesta, varbūt mazliet kustīga, jo 

vārpstas kāja balstās uz horizontālas latas 

– paminas. Paminu iespējams minimāli 

kustināt, lai ceļot vārpstu uz augšu vai leju, 

paceltu vai nolaistu augšējo dzirnakmeni. 

Viens paminas gals piesiets pie galda. 

Kustīgais paminas gals iebīdīts spraugā, 

kas ir pie galda piestiprinātā līstē. 

 

1   

2.2. Vērpjamais ratiņš 

 

 

 

 

Vertikālais jeb stāvais ratiņš 

Stāvratiņa izgatavošanai (augstums 1,05 

cm) izmanto kaltētu sausu bērza koka 

materiālu (atsevišķas detaļas var izgatavot 

no liepas, oša). Dažu detaļu savienošanai 

izmanto ādu. Dzelzs stienis riteņa 

kustināšanai un „zobiņi” diega pārlikšanai 

spolītē. 

Galvenās ratiņa sastāvdaļas: 

1. Ratiņa rāmis  

2. Priekšējais statīvs un aizmugures 

3. Stienis („ļipa” riteņa kustināšanai) 

4. Pamatne  

5. Pedālis   

6. Ass pedāļa stiprināšanai (kustināšanai) 

7. Kājas (4 gab.) 

8. Ritenis (d – 53 cm) 

9. Pārlika (šķērskoks) 

1   
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10. Ādas gultnis 

11. Augšējais balsts 

12. „rogač” (pakavveidīga detaļa ar āķīšiem 

un spolīti) 

13. „Skrūve””  savilkšanai (riteņa virves 

stipruma regulēšanai) 

14. „kolodka” (stienis spolītes ievietošanai 

statīvā) 

15. Soliņš no melnalkšņa (60 x 30 cm, h 45 

cm) 

16.Sprēslīca no bērza ar dekoratīviem 

izgrebumiem (koka pamatnē iestiprināta 

dekoratīva detaļa – vilnas vērpšanai) 

 
2.3. Kamanas 

 
Greznas kamanas 2 cilvēkiem 
Šauras kamanas ar augstu priekšgalu, 

spraišļotu atzveltni, kulbu un ilksīm, , 

kamanu virsma no koka, kamanu sāni 

apšūti ar kriju vai koku, 

kamanu kulba no sānu kokiem, 

kamanu ilkšu galos metāla āķi 

kamanu slieces gatavotas no bērza vai egles 

stumbra , slieces apkaltas ar metālu,  

sliecēs izkaltos caurumos iestiprinātas 

„mietnes”,saturstieņi, uzkalu balsti no 

dzelzs,kamanu priekšgalā „kozurs” (sniega 

aizsargs). 

 

1   

2.4. Vecticībnieku 

etnogrāfiskais lūgšanu 

tērpa atdarinājums 

 

 

 

 

 

 

Vecticībnieku etnogrāfiskais lūgšanu 

tērps 
1. Melns vilnas sarafāns priekšpusē ar 

vienu pogu rindu 

2. Balta kokvilnas blūze – krekls ar 

sarkanu kokvilnas diegu izšuvumu  

3. Melns vilnas lakats ar melnām 

bārkstīm 

4. Melnas ādas kurpes ar sprādzīti 

5. Lestovka – lūgšanu krelles (āda, 

atlasa, samta audums, kartons). 

Krellītes veidotas no ādas, 

„lestovkas” maliņas arī nošūtas ar 

ādu. 

   

2   

2.5. Saimes koka galds ar 

diviem soliem 

 

 

 

Saimes koka galds ar diviem soliem 
Masīvs taisnstūra koka galds 

 (150 x 90 cm, galda virsmas biezums 5 

cm) no melnā alkšņa, bērza vai oša; 

uz četrām dekoratīvām kājām (galda 

augstums 75-80 cm), lejā (aptuveni 15 – 20 

cm no grīdas) kāju stiprinājums ar 

brusveida latām;  

zem galda koka „kaste” ar divām 

atvilktnēm.  

Taisnstūra koka sols (200 x 40 cm, 

1 

komple

kts (3 

gab.) 
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biezums 5 cm, augstums 45 cm) no melnā 

alkšņa, vai bērza, uz četrām kājām.  

 
2.6. Soliņš pie mājas 

 

 

Koka sols  
Taisnstūra koka sols (150 x 30 cm, dēļa 

biezums 4-5 cm, augstums 45 cm) no melnā 

alkšņa, vai bērza; uz četrām kājām, ar koka 

līstes savienojumu 

1   

2.7. Plaukti pagrabā 

 

 

Plaukti  
Taisnstūra koka plaukti (150 (200) x 30 cm, 

biezums 4-5 cm) no melnā alkšņa, vai 

bērza. 

2 (3) koka plauktu stiprinājumi pie sienas 

(koka līstes, naglas)  

Komp 

lekts  
  

2.8. Mucas 

 

 

 

 

 

Muciņa biezpiena sālīšanai -1 

Cilindra formas (augstums 40 cm, D – 30 - 

25 cm), izgatavots no melnalkšņa 

vertikāliem dēlīšiem, augšā un apakšā to 

nostiprina ar lazdu stīpām; muciņas 

lejasdaļā caurums ar koka tapu, sūkalu 

notecināšanai. 

Putras muciņa ar smeļamo kausu un 

vāku -1 

Cilindra formas (augstums 30 – 35 cm, D – 

25 cm), izgatavots no melnalkšņa koka 

vertikāliem dēlīšiem, apakšā nostiprināts ar 

metāla stīpu, augšpusē ar lazdu stīpu;  

augšpusē paplašināts trauks ar diviem 

garākiem sānu dēlīšiem, lai varētu 

iestiprināt auklu tā nešanai; vāks ar rokturi; 

koka kauss. 

 

Muca ar vāku zivju sālīšanai - 1 

Cilindra formas muca (augstums 90 cm, D 

– 60 – 50 cm) no vertikāliem liepas 

dēlīšiem,  

ar metāla stīpu stiprinājumiem 3 - 4 vietās; 

koka vāks ar rokturi; sālāmā produkta  

nospiedējs. 

 

Alus muca - 1 

Izgatavo no ozola (augstums 90 cm, D – 50 

– 45 cm) vertikāliem dēlīšiem, apstrādā ar 

speciālu vasku, lai nerastos pelējums un 

šķidrums neplūstu cauri dēlīšiem; augšā un 

sānā izveido caurumus ar koka tapām. 

4   

   Kopā: 

( EUR bez PVN) 

 

 
Saskaņā ar LR MK  15.09.2008. Noteikumiem Nr.755 ”Kartība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu 

pasākumam” Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” p.8.1. / muzeju darbības attīstība / apakšp.8.1.3.  

 

3.Muzeja norāžu un informācijas stendu izveide/ preču piegāde- CPV kods 39154100-7 
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N.

pk. 
Preces nosaukums Vispārējās prasības/Kvalitāte/Standarti Vienību 

skaits. 

gab. 

Vienības 

cena 

EUR bez 

PVN 

Summa  

 

EUR  

bez PVN  

 
 

3.1. 
Āra informatīvais 

stends (stacionārs)  

 

 

Āra informatīvais stends (2 gab.) 

1.stendā Slutišķu ciema shēma, informācija 

par ciemu, mājām, apbūves tradīcijas, 

Slutišķu viduslaiku apmetni un kapsētu, 

Daugavpils HES celtniecību, filmas 

„Likteņa līdumnieki” filmēšanas vietu.  

2. stendā informācija par pašu Slutišķu 

vecticībnieku māju, atsauce uz projektu, 3 

valodās. 

1. Stenda dizaina izstrādāšana un satura 

izgatavošana 

2. Stenda karkass no krāsota koka 

brusiem, 

3. Krāsota koka rāmis (skrūves, koksnes 

aizsarglīdzeklis, krāsa)  

4. Rāmī izvietota informatīvā planšete 

(plastika vai kompozīta, 10  mm) 

5. Fotogrāfiju apstrāde 

6. Slutišķu ciema shēmas zīmēšana 

7. Teksta tulkošana 

8. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

veidošana 

9. Stenda montēšana un uzstādīšana 

2   

3.2. Izstāžu stends ar 

LED apgaismojumu 

ar melnbaltām 

fotogrāfijām 

 

 

 

 

 

 

Izstāžu stends ar LED apgaismojumu 

ar melnbaltām fotogrāfijām (6 gab.) 
1. Stenda dizaina izstrādāšana 

2. Melnbalto lielformāta fotogrāfiju 

apstrāde 6 gab. 

3. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

veidošana. 

4. Plastikāta/stikla stendu (6-10mm) 

izgatavošana (6 gab. 120 x 80 cm). 

5. LED apgaismojuma / siltajā tonī, 

kas organiski iekļaujas vesturiskā 

vidē/ uzstādīšana stendā.  

6. Stenda montēšana un uzstādīšana 

(skrūves, distanceri) saimniecības 

ēkā. 

 

1   

3.3. 

 
Izstāžu stends ar 

apgaismojumu un 

iemontētu LED 

displeju 

Informatīvā planšete ar LED displeju 

ar sarkanā stūra, melnā kakta aprakstu 

„Slutišķu vecticībnieku mājā” 

dzīvojamajā istabā. 
1. Planšetes dizaina izstrādāšana 

2. Teksta rediģēšana, formatēšana 

3. Fotogrāfiju apstrāde 

4. Informatīvās planšetes kompozīcijas 

materiāls (120 x 80 cm) 

5. Teksta materiāla tulkošana krievu un 

1 
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angļu valodā 

6. Informatīvās planšetes (stikla vai 

plastikāta, 100 x 60 cm, biezums 

4mm) izgatavošana un uzstādīšana 

(skrūves/distanceri) 

7. Apgaismojuma  ķermeņu ( 6x2) 12 

gab. iemontēšana un uzstādīšana 

stendā 

8. LED displejs /modele/ 

Ekrāna tips:  

Izpildījums:  

Ekrāns 

Izmērs pa diagonāli:  

Izšķirtspēja:  

Reakcijas laiks:  

Skata leņķi (horiz/vert):  

Spožums:  

Kontrasta attiecība 

(dinamiskā):   

 

Savienojamība 

Videosignāla ievade:  

Enerģijas patēriņš 

Darba / gaidstāve:  

Izskats 

Korpusa krāsa:  

Fiziskie parametri 

Svars:  

Izmēri:  

 

9. LED displeja iemontēšana izstāžu 
stendā 

10. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

risinājums LED displejā (teksts, 

Slutišķu mājas un tās iedzīvotāju 

vēsturiskās foto, + Slutišķu noveles) 

sagatavošana un apstrādāšana 

ievietošanai LED displejā 

11. LED displejam garantijas laiks – 

vismaz 3 gadi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Izstāžu stends ar 

apgaismojumu un 

iemontētu LED 

displeju 

Izstāžu stends ar apgaismojumu un 

iemontētu LED displeju ar 

saimniekošanas tradīcijām, informāciju par 

priekšmetiem, ekspozīcijas shēmu. 

1. Stenda dizaina izstrādāšana 

2. Fotogrāfiju apstrādāšana 

3. Teksta tulkošana 

4. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

risinājums stendā (120 x 80 cm ) 

5. LED apgaismojuma / siltajā tonī, kas 

organiski iekļaujas vesturiskā vidē/ 

uzstādīšana stendā 

1   



21 
 

6. Stenda montēšana un uzstādīšana 

7. LED displejs /modele/ 

Ekrāna tips:  

Izpildījums:  

Ekrāns 

Izmērs pa diagonāli:  

Izšķirtspēja:  

Reakcijas laiks:  

Skata leņķi (horiz/vert):  

Spožums:  

Kontrasta attiecība ( dinamiskā) 

: 

 

Savienojamība 

Videosignāla ievade:  

Enerģijas patēriņš 

Darba / gaidstāve:  

Izskats 

Korpusa krāsa:  

Fiziskie parametri 

Svars:  

Izmēri:  

 

7. LED displeja iemontēšana izstāžu stendā 

8. Informatīvā materiāla kompozīcijas 

risinājums LED displejā (filmas „Likteņa 

līdumnieki” fragmenti, + Naujenes pagasta 

kultūrvēsturiskie objekti ). 

9. LED displejam garantijas laiks – vismaz 

3 gadi 

 

3.5. Informatīvā planšete  

 

Informatīvā planšete – 1gab ar 

aušanas tradīciju aprakstu „Slutišķu 

vecticībnieku mājā” mazajā istabā 
1. Planšetes dizaina izstrādāšana 

2. Teksta rediģēšana, formatēšana 

3. Fotogrāfiju apstrāde 

4. Informatīvās planšetes 

kompozīcijas materiāls (90 x 60 

cm) 

5. Teksta materiāla tulkošana krievu 

un angļu valodā 

6. Informatīvās planšetes (stikla vai 

plastikāta, 90 x 60 cm, biezums 

4mm) izgatavošana un uzstādīšana 

(skrūves/distanceri) 

7. LED apgaismojuma / siltajā tonī, 

kas organiski iekļaujas vesturiskā 

vidē/ uzstādīšana planšetē. 

1   
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3.6. Ekspozīcijas 

izkārtnes  

Ekspozīcijas izkārtnes ar 

kokgriezumiem (2 gab.) 
1. Izkārtņu  dizaina izstrādāšana(2gb) 

2. Izkārtnes „Slutišķu vecticībnieku 

sēta” izgatavošana no koka (150 x 

30 cm) 

3. Apstrādāta ar koksnes 

aizsarglīdzekli 

4. Izkārtnes montēšana un uzstādīšana 

(skrūves) ekspozīcijā 

 

5. Izkārtnes ekspozīcija „Zirgvilkmes 

darbarīki Daugavpils novadā” 

izgatavošana no koka (150 x 30 

cm). 

6. Apstrādāta ar koksnes 

aizsarglīdzekli 

7. Izkārtnes montēšana un uzstādīšana 

(skrūves) ekspozīcijā 

2   

   Kopā 

( EUR bez PVN) 

 

 

Saskaņā ar LR MK  15.09.2008. Noteikumiem Nr.755 ”Kartība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu 

pasākumam” Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” p.8.1. / muzeju darbības attīstība / apakšp.8.1.4.  

4.  Muzeja īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana –  

CPV kods 37810000-9 

 

N.

pk. 
Preces nosaukums Vispārējās 

prasības/Kvalitāte/Standarti 

Vienību 

skaits 

gab. 

Vienība

s cena 

EUR 

bez 

PVN 

 

4.1. Šūpoles 

 

Šūpoles (stāvot kājās) 

Izgatavotas no koka baļķiem, ar 

iekarināmu divu brusu konstrukciju 

(skrūves, stiprinājumi), apakšā 

izveidota šūpoļu pamatne, augšā, roku 

augstumā rokturīši, pie kuriem 

šūpojoties turēties. 

       Koka materiāls atbilstoši apstrādāts, 

        izturības nodrošināšanai āra 

        apstākļos. 

Šūpoles paredzētas dažādu vecuma 

grupām. 

        

1   

4.2. Atkritumu tvertnes 

 
Atkritumu tvertnes ar vāku 

Koka karkass izgatavots no koka 

līstēm (h 60 cm, 40 x 40 cm, āra malu 

izmēri),  

miskastes vāks ar rokturi, apstrādāts ar 

koksnes aizsarglīdzekli, krāsu cinkota 

tvertne atkritumu savākšanai – 

izņemama (h – 60 cm, 35 x 35cm) 

2   
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   Kopā: 

( EUR bez PVN) 

 

 

 

 

 

Mēs piedāvājam izpildīt tehniskās specifikācijas prasības saskaņā ar iepirkuma DNKP  2015/ 

03ELFLA  Nolikuma  nosacījumiem noteiktajā laikā. 

 

 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas 

paraksts: 

z.v. 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: 

 

 
 

 

2015.gada ____.__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Pielikums Nr.7 

iepirkumam ID Nr. DN KP 2015/03 ELFLA 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „„Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu 

izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 

atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  

ietvaros” ( ID Nr. DN KP 2015/03 ELFLA ). 

1. Iesniedza 
 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

 

2. Kontaktpersona 
 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Tālrunis/ fakss  

e-pasts  

vispārējā interneta adrese  

 

3. Piedāvājums 

Mēs piedāvājam izpildīt iepirkuma „Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un 

atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās 

apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu 

sādžā”  ietvaros” ( identifikācijas Nr. DN KP 2015/03 ELFLA ) uzdevumu atbilstoši  Nolikuma,  

Tehniskās specifikācijas un Līguma projekta prasībām par šādu cenu: 

Nr. Iepirkuma priekšmets  Summa  

EUR  

(bez  PVN ) 

Kopējā  

summa EUR 

(ar  PVN ) 

1. Restaurācijas darbi <...> <...> 

2. Atdarinājumu izgatavošana <...> <...> 

3. Muzeja norāžu un informācijas stendu 

izveide 

<...> <...> 

4. Muzeja īpašumā vai valdījumā esošās 

teritorijas sakopšana un labiekārtošana 

<...> <...> 

 KOPĀ <...> <...> 

Ar šo apliecinām:  

— finanšu piedāvājumā ietverto cenu pamatotību un spēkā esamību visā iepirkuma līguma darbības 

laikā;  

— to, ka līgumcenā iekļautas visas izmaksas, saistītas ar iepirkuma priekšmeta piegādi,  tajā skaitā 

visi tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā ietvertie izdevumi, kā arī visi Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi.  

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Vārds,uzvārds,amats  

Paraksts  

Datums  
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Pielikums Nr.8 

Iepirkumam ID Nr. DN KP 201503/4 ELFLA 

 

LĪGUMS Nr._________ (projekts) 

 

„Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA 

projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un 

lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  ietvaros”. 

 
Daugavpilī                                                                                               2015. gada  ____   
   

Daugavpils novada Kultūras pārvalde, PVN reģistrācijas Nr. 90000295873, juridiskā adrese 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401, vadītājas Ināras Mukānes personā, kura darbojas uz  Nolikuma 

pamata, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,  un 

Nosaukums, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: ____________, valdes 

locekļa _______________ personā, kurš rīkojas ________________ statūtu pamata, turpmāk tekstā 

–Izpildītājs, no otras puses,  

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, 

tā savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi - 

bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties 

uz Daugavpils novada Kultūras pārvaldes  Iepirkuma komisijas 2015.gada ____________ lēmumu, 

iepirkuma procedūras „Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu 

izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves 

atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”  

ietvaros ID Nr. DN KP 2015/03 ELFLA rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - 

Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.  Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas Naujenes novadpētniecības muzejam 

„Slutisķu sādžā” norestaurēt eksponātus, izgatavot un uzstādīt atdarinājumus un informacijas 

stendus atbilstoši Izpildītāja 2015.gada ____. ____________tehniskajam un finanšu  

piedāvājumam, lokālajām tāmēm (Līguma  Pielikums Nr.1), turpmāk tekstā sauktas Preces, bet 

Pasūtītājs  apņemas pieņemt tās īpašumā.   

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses izpildījušas visas 

savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi.   

2.2. Izpildītājs apņemas veikt Preču izgatavošanu un piegādi līdz 2015. gada 17. jūlijām. 

  

2. Izpildītājs apņemas  nodrošināt restaurētām , izgatavotām un uzstādītām Precēm garantiju 24 

mēneši  (tālāk tekstā – Garantijas laiks). 

 

2.3. Par Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena,  kad Pasūtītājs  pārbauda piegādāto un uzstādīto 

eksponātu, atdarinājumu un ekspozīcijas stendu atbilstību Tehniska piedāvājuma prasībām un 
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Līguma noteikumiem, kvalitatīvi izpildītajiem darbiem un paraksta Izpildītāja  preču- pavadzīmi  

vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Preces. 

 

2.4. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā par Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad 

Izpildītājs ir novērsis visus atteikumā minētos trūkumus.  

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Līguma summa ir EUR  _______________(    summa vārdiem     ), kura sastāv no 

pamatsummas EUR________________ (    summa vārdiem        ) un 21% PVN EUR __________( 

summa vārdiem  ). 

3.2. Pasūtītājs veic 3.1. punktā minētās summas samaksu šādā kārtībā:  

3.2.1. avansa maksājums 30% apmērā 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža pēc 

piestādītā rēķina. 

3.2.2. galīgais maksājums Izpildītājam tiks veikts 10 ( desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes 

un abpusējas preču –pavadzīmes parakstīšanas.. 

4. PUŠU SAVSTARPĒJAS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. izpildīt Līguma priekšmetu Līgumā nolīgtajā termiņā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saskaņā ar Līgumam pievienotiem dokumentiem 

1.1.punktā.  

4.1.2. Preču izgatavošanas un uzstādīšanas laikā uzņemas atbildību  par   Pasūtītāja nodarītajiem 

bojājumiem, kas saistīti ar nekvalitātīvu  darbu izpildi. 

 

4.2. Ja pēc Preču pieņemšanas un tās ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē apslēptus 

defektus, kas nav radušies Preču nepareizas litošanas rezultātā un kurus nebija iespējams atklāt  

Preču pieņemšanas laikā, vai rodas cita veida iebildumi par piegādāto Preču kvalitāti, tad garantijas 

laikā Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis pretenziju 

Piegādātājam augstāk minētajā termiņā, tad Piegādātājam ir jānovērš atklātie defekti ar saviem 

spēkiem un par saviem līdzekļiem 1 (viena) mēneša laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. 

 

4.3. Ja Izpildītājs kavē 2.1. punktā minēto piegādes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0.1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto 

piegādes kalendāro dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu ar Izpildītāju. 

 

4.4. Ja Pasūtītājs kavē 3.2. punktā noteiktos maksājumu termiņus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0.1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu. 

 

4.5. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties LĪGUMA izpildes laikā, tiek izskatīti Pušu sarunās. 

Ja strīds sarunās netiek atrisināts, strīda izskatīšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  
 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

 

5.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja tā notikusi nepārvaramas varas dēļ. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas stihijas, 

ugunsgrēki, karadarbība, bruņoti konflikti, valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūciju 

un iestāžu aizliegumi, normatīvo aktu pārmaiņas, sacelšanās un streiki. Puse, kas atsaucas uz 
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nepārvaramu varu, tiek atbrīvota no atbildības par savu saistību neizpildi tikai un vienīgi tad, ja 

minētā puse nav varējusi šos apstākļus novērst. 

 

5.2. Pusei, kurai saskaņā ar 5.1. punkta nosacījumiem izveidojusies saistību izpildes neiespējamība, 

ir pienākums par to un iespējamo darbības laiku rakstiski informēt otru pusi ne vēlāk kā 3 (triju) 

kalendāro dienu laikā no nepārvaramas varas iestāšanās dienas. Neinformēšana vai nesavlaicīga 

informēšana liedz pusei, kas nav informējusi otru pusi vai to nav izdarījusi laikus, atsaukties uz 

jebkuru minēto nepārvaramas varas apstākli kā pamatu, kas atbrīvo no saistību pilnīgas vai daļējas 

neizpildes. Nepārvaramas varas apstākļu esamība jāpierāda ar attiecīgās kompetentās valsts 

institūcijas izsniegtu izziņu. 

 

6. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību 

izpildei. 

 

7.2. Pēc Līguma parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti un sarakste, izņemot Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu iepirkumam, zaudē spēku.  

 

7.3. Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu rakstiskas savstarpējas vienošanās. Visi 

Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Visi papildinājumi un grozījumi Līguma tekstā 

izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde 

 

PVN reģ. Nr. LV 90000295873 

Juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, 

LV-5401 

Banka: Valsts kase  

Kods: TRELLV22 

Konta Nr. LV16TREL981302300700B 

 

Paraksts: 

 

_________________________________ 

Ināra Mukāne 

Daugavpils novada 

Kultūras pārvaldes vadītāja. 

 

Parakstīšanas datums: 

2015.gada ____.___________    

 

z.v. 

 

 

PVN reģ. Nr.  

Juridiskā adrese:  

 

Banka:  

Kods:  

Konta Nr.  

 

Paraksts: 

 

____________________________ 

 

 

 

 

Parakstīšanas datums: 

 2015.gada ___.___________ 

 

z.v. 
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