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Izteikt Nolikuma punktus šādā redakcijā: 

 
  

 Iepirkuma priekšmeta nosacījumi: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

 Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

 

1.5. Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks 

            Iepirkuma nolikumu drukātā veidā saņemt iespējams līdz 2013.gada 06.februārim  

pl.14.00, iepriekš piesakoties pie SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja Andra Ruģēna, telefons 27000754, e-pasts: andris.rugens@v-nami.lv. 
 

 
2.1. Termiņš un vieta 

2.1.1.  Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu 

līdz 2013.gada 06.februārim plkst. 14.00  

 

 
 

3.2.  Piedāvājuma derīguma termiņš – nav noteikts. 

 

 

 

 

 

Izteikt Nolikuma pielikumus šādā redakcijā: 

mailto:andris.rugens@v-nami.lv
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1.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 1.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai Kauguru ielā 1, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

Kauguru ielā 1, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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2.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 2.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai Stacijas ielā 21, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai  (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

Stacijas ielā 21, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 
 

 

3.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 3.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai Siguldas ielā 12, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

Siguldas ielā 12, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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4.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 4.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai Stacijas ielā 25, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

Stacijas ielā 25, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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5.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 5.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai G.Apiņa ielā 18, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

G.Apiņa ielā 18, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
 

 



 - 8 - 
 

 

6.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 6.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai Rīgas ielā 1, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

Rīgas ielā 1, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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7.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 7.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai Stacijas ielā 13, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

Stacijas ielā 13, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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8.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 8.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai L.Laicena ielā 9, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

L.Laicena ielā 9, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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9.pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 9.daļai 

Ilgtermiņa aizdevums 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai G.Apiņa ielā 3, Valmierā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2012/30 

 

 

Kredītiestāde,____________________________________________________ 
                              pretendenta nosaukums 

 

reģ. Nr.__________________________________________________, 
                               reģistrācijas numurs 

 

tā _________________personā__________________________________________________ 
                          amats                          Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1) piesakās piedalīties iepirkumā VN 2012/30 Ilgtermiņa aizdevums  Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) 

G.Apiņa ielā 3, Valmierā. 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

_________________________________________________________________________ 

Kredītiestādes juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

_________________________________________________________________________ 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________ 

Amats 

__________________________________________________________________________ 

Paraksts 
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10. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30  1.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

252200.00 LVL (divi simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti lati), (precīza aizdevuma 

summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) Kauguru ielā 

1,Valmierā ar nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

 Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
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11. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 2.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

227800.00 LVL (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti lati) (precīza aizdevuma 

summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) Stacijas ielā 

21,Valmierā ar nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

 

Zīmoga vieta: 



 - 14 - 
 

 

12. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 3.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz 

~113900.00 LVL (viens simts trīspadsmit tūkstoši deviņi simti lati) (precīza aizdevuma 

summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) Siguldas ielā 

12,Valmierā ar nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
 



 - 15 - 
 

 

13. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 4.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

305700.00 LVL (trīs simti pieci tūkstoši septiņi simti lati) (precīza aizdevuma summa tiks 

noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai 

renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) Stacijas ielā 25,Valmierā ar 

nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
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14. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 5.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

460700.00 LVL (četri simti sešdesmit tūkstoši septiņi simti lati) (precīza aizdevuma summa 

tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai 

renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) G.Apiņa ielā 18,Valmierā ar 

nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
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15. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 6.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

94075.00 LVL (deviņdesmit četri tūkstoši septiņdesmit pieci lati) (precīza aizdevuma summa 

tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotai 

renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) Rīgas ielā 1,Valmierā ar 

nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
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16. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 7.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

263950.00 LVL (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati) (precīza 

aizdevuma summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) Stacijas ielā 

13,Valmierā ar nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
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17. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 8.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

731600.00 LVL (septiņi simti trīsdesmit viens tūkstotis seši simti lati) (precīza aizdevuma 

summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) L.Laicena ielā 

9,Valmierā ar nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
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18. pielikums 

Iepirkuma  Nr. VN 2012/30 

Nolikumam 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Mūsu piedāvājums iepirkuma Nr. VN 2012/30 9.daļai Ilgtermiņa aizdevums līdz ~ 

436100.00 LVL (četri simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts lati) (precīza aizdevuma 

summa tiks noteikta pie aizdevuma līguma noslēgšanas), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

vienkāršotai renovācijai (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība) G.Apiņa ielā 

3,Valmierā ar nosacījumiem: 

 Ilgtermiņa aizdevuma atmaksas termiņš pēc papildus vienošanās 15 gadi, 

 Mainīgā 3 (trīs) mēnešu RIGIBOR % likme, 

 Pēc kredīta saņemšanas 12 (divpadsmit) mēnešus tiek maksāti tikai kredīta procenti, 

ar iespēju šo termiņu pagarināt, 

 Kredīta pilnas summas vai tās daļas pirmstermiņa atmaksa bez soda procentiem, 

 Nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma bankas kontā bez dzīvokļu īpašuma 

ieķīlāšanas un dzīvokļu īpašnieku galvojuma, 

 Kredīta devējs nav tiesīgs pieprasīt nekādus citus papildus maksājumus par 

pakalpojumiem, izņemot šajā finanšu piedāvājumā pretendenta norādītās komisijas maksas 

 Kredīta ņēmējs maksā procentus par kredīta lietošanu tikai no faktiski saņemtās 

kredīta summas. Procentus par kredīta lietošanu aprēķina no faktiski izsniegtās un neatmaksātās 

kredīta pamatsummas, sākot ar kredīta izsniegšanas dienu līdz noteiktajai kredīta atmaksas 

dienai.  

Mainot ilgtermiņa aizdevuma valūtu uz EUR, pasūtītājam ir iespēja izvēlēties Euribor 

likmes termiņu. 

 

 

Nr. 

 

Prasību specifikācija 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Pastāvīgā % likme uz visu atmaksas 

laiku 
% 

2. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izskatīšanu, ja tāda paredzēta 
LVL 

3. Komisijas maksa LVL par kredīta 

izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda 

paredzēta 

LVL 

 

 

Kredītiestāde:                       _______________________________________ 

 

Amatpersonas, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 

 

Paraksts:                          ________________________________________ 

 

Datums:                           ________________________________________ 

 

Zīmoga vieta: 
 


