
 

 

 

 

UZAICINĀJUMS 

iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā 

„Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura 

līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2019/3 

 

1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un noformēšana 

1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, 

Ūdensvada ielā 4, LV-3001 līdz 2019. gada 8. oktobrim plkst. 16:00 

1.2. Saņemtie Pretendentu pieteikumi un piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot Pretendenta 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un 

pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.   

1.3. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikums Nr.1 – 

Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa), tehnisko specifikāciju. Pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

1.4. Piedāvājumu atvēršana 2019. gada 8. oktobrī plkst. 16:05 SIA "JELGAVAS ŪDENS" 

telpās Jelgavā, Ūdensvada ielā 4.  
 

1. Pasūtītāja kontaktpersona 

2.1.  SIA "JELGAVAS ŪDENS"  

Tehniskās daļas vadītājas vietniece Tatjana Valtere 

talr.63007103, 26568334 

e-pasts: tatjana.valtere@ju.lv 
  

2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts 

2.1. Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic sadzīves kanalizācijas tīkla 

izbūve Ausekļa ielā, posmā no Ausekļa iela 18/20 līdz Viestura ielai (turpmāk – 

objekts), t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā, saskaņā ar finanšu piedāvājumu atbilstoši: 

- cenu aptaujas dokumentācijai (pielikums Nr.1),  

- Tehniskai specifikācijai (pielikums Nr.2),  

- Būvprojektam “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā 

no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā” (pielikums Nr.3) un  

- Būvdarbu līgumam (pielikums Nr.4). 
 

3. Informācijas apmaiņa   

3.1. Pretendents var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt papildus 

informāciju par cenu aptaujas procedūru. Iesniegums jānosūta pa faksu vai e–pastu 

Pasūtītāja kontaktpersonai. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un 

personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

Papildu informāciju Pasūtītājs sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (trīs) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes 

ieinteresētajam pretendentam, kas iesniedzis jautājumu, tiks nosūtītas e-pastā, vienlaicīgi 

tās publicējot Pasūtītāja mājas lapā.  
 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš  

4.1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. martam.   

4.2. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam.   

 

5. Piedāvājuma valoda  

5.1. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Sarakste starp Pasūtītāja iepirkuma komisiju un 

Pretendentiem tiek veikta valsts valodā. Pretendents pieteikumā un piedāvājumā iekļauj 

dokumentus un aprakstus valsts valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam valsts valodā. Dokumentiem ir jābūt 

skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un 
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skaitļiem. Dokumentiem jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai 

papildinājumiem. 

6. Piedāvājuma noformējums  

6.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Uzaicinājuma prasībām.  

6.2. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā 

ievieto Piedāvājuma dokumentāciju.   

6.3. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. 

6.4. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, 

Jelgavā, LV-3001, Pieteikums Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma 

izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”, ID Nr. 

JŪ/2019/3. Neatvērt pirms 2019. gada 8. oktobra plkst.16:00. (Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta 

adrese).  

6.5. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, parakstītam un apzīmogotam, ar 

pievienotu satura rādītāju.  

6.6. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.   
 

7. Prasības Pretendentam:  

7.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota būvniecības 

informācijas sistēmā (turpmāk - BIS); 

7.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 eiro; 

7.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts; 

7.4. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda 

vai samazinājusi naudas sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai; 

7.5. Pretendents var nodrošināt tādu objekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadītāju, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir bijis būvdarbu vadītājs vismaz 2 

(divos) kanalizācijas sistēmas izbūves objektos, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

ir nodoti ekspluatācijā. 

7.6. Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanas 

reglamentētajā jomā. 
 

8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

8.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu 

(pielikums Nr.1) papīra formātā un elektroniski MS EXCEL faila formātā (CD); 

8.2. Pretendenta piedāvātā Būvdarbu vadītāja1 pašrocīgi parakstīts darba pieredzi apliecinošs 

CV un pasūtītāju atsauksmes par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un atbilstošā kvalitātē, un objekts ir nodots ekspluatācijā. 

Pretendents norāda informāciju par piedāvātā speciālista veiktajiem būvdarbiem, kuri 

apliecina Uzaicinājuma 7.5. apakšpunktā norādīto speciālista prasīto pieredzi; 

8.3. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī 

persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām. 

 

                                                 
1 Ja Pretendenta nominētais speciālists uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav Pretendenta darba ņēmējs, vai arī tam 

ir vairāki Darba devēji, CV ir jāiekļauj arī speciālista šībrīža Darba dēvēja apliecinājums, ka, ja ar Pretendentu tiks 

slēgts līgums par darbu veikšanu, tas būs pieejams visu līguma izpildes laiku.  



 

 

 

9. Piedāvājuma cena un valūta 

- Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai, tehnisko 

specifikāciju un Būvprojekta prasībām.  

- Visas izmaksas jāuzrāda eiro (EURO) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). 

Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un 

izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz 

komata. 

- Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. 

- Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem 

izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami 

Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām.  

- Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar 

Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu 

nospraušana, izbūvēto darbu pārbaudes, izpilddokumentācijas sagatavošana un 

saskaņošana, būvuzņēmēja transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, 

būvvietas apsardze, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un 

palīgdarbi (piem. laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.), 

būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi 

neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa. 

10. Līguma izpildes termiņš 

10.1. Līguma izpildes termiņš – 4 mēneši no Līguma2 noslēgšanas dienas, tajā skaitā objekta 

nodošana ekspluatācijā. 

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

11.1. Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās par Pretendenta atbilstību sekojošiem atlases 

kritērijiem:  

11.1.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā un tā darbība nav apturēta, vai tas nav 

izslēgts no BIS; 

11.1.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 

euro; 

11.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas 

dienai; 

11.1.4. Pretendenta nominētais būvdarbu vadītājs ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un tā 

norādītā sertifikāta darbība nav apturēta, vai tas nav izslēgts no BIS.  

11.2. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām 

prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (Izmaksas kopā 

bez PVN). 

11.3. Rakstiska informācija par pieņemto lēmumu tiks nosūtīta Pretendentiem 5 (piecu) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas. 
 

Pielikumā: 1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 9 lp. 

      2. Tehniskā specifikācija uz 4 lp. 

      3. Būvprojekts uz 28 lp. 

      4. Līguma veidne uz 6 lp. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    V. Juhna 

                                                 
2 Līgums tiks noslēgts, ja piedāvājuma cena būs piešķirtā finansējuma robežās 



Pielikums Nr.1 

PRETENDENTA 

_________ 

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas 

paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  

 

1. Piesakās piedalīties cenu aptaujā “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa 

ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2019/3;  

2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma 

termiņam, kas ir 2020. gada 31. marts, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

3. Apliecina, ka:  

3.1. ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 

3.2. nav pasludināts 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 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts; 

3.3. nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

3.4. ir vairāk kā 2 (divu) gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā; 

3.5. tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, 

uzņemoties pilnu atbildību par Latvijas Republikas (turpmāk - LR) spēkā esošo 

normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā; 

3.6. piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām; 

3.7. pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos; 

3.8. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;  

3.9. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

3.10. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta 

profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam 

piedalīties iepirkuma procedūrā. 

 

[Pretendenta nosaukums] ar šā piedāvājuma iesniegšanu (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) 

apņemas veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Būvprojektu, Tehnisko 

specifikāciju, līguma nosacījumiem par piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu:  

 

Būvdarbu kopējā cena bez PVN <…> EUR 

PVN <…>% <…> EUR 

Būvdarbu kopējā cena ar PVN <…> EUR 

 

Būvdarbus vadīs:            

[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs] 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 



 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Cenu aptaujai „ Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no 

Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2019/3 

 

Apjomu tabulas, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. 

Aizpildītas apjomu tabulas jāiesniedz izdrukātā un parakstītā veidā, kā arī jāiesniedz to digitālā 

kopija uz kompaktdiska vai cita datu nesēja .xls datu formātā. 

Izpildītājam ir jāizceno visas apjomu tabulās norādītās pozīcijas. Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt 

punktos aprakstīto darbu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kuras varētu būt nepieciešamas 

būvdarbu laikā darbu uzsākšanai un organizēšanai, kas aprakstītas kopā ar jebkuru pagaidu būvi un 

tās uzstādīšanu, kas var būt nepieciešama, kā arī vispārējiem riskiem, atbildību un pienākumiem, 

kas noteikti dokumentos, būvnormatīvos, standartos un likumdošanas aktos uz kuriem balstās 

nolikums. Tiks pieņemts, ka izcenojumi, kas ir iekļauti, bet nav nekādi ierobežoti visām izmaksām, 

kas attiecas uz: pieskaitāmajiem izdevumiem, darbaspēka nodokļiem, peļņu, izmaksām būvdarbu 

laukuma organizēšanai, pārbaudēm, kvalitātes kontrolei, trašu nospraušanai, darbības uzsākšanai, 

izpildes rasējumu izstrādei, izmaksas, kas attiecas uz līgumiskajiem pienākumiem u.c., kas sastāda 

darbu daļu un aktivitātes, kuras iekļautas Līgumā, ir vienlīdzīgi sadalīti pa visiem vienību 

izcenojumiem.  Ievērojot minēto, pozīcijas izcenojumā nav pieļaujama nulles vērtības norādīšana. 

Apjomu tabulas ir jāaizpilda pēc iepirkuma dokumentācijā pievienotās veidnes. 

Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi: 

Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu 

darbu vērtības noteikšanai, izmantojamas Apjomu tabulās norādītās līdzvērtīgu darbu vienības 

izmaksas. 

Pretendenta cenas piedāvājumā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem 

izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei 

pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, 

standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajām 

specifikācijām, Būvprojektu. 

Nosakot darbu un būvizstrādājumu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai 

par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot 

vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml. 

Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma 

noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu nospraušana, pievadu 

precizēšana, izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, signāllentu ieklāšana, 

izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja darba telpu izveide būvlaukumā, 

transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas 

attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, 

barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.). Tāpat būvuzņēmējam cenas 

piedāvājumā jāiekļauj arī būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, 

atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa. 

Cauruļvadu apbērumi, pabērumi, rakšanas darbi un tranšeju aizbēršanas darbu un materiālu apjomi 

doti m3 pilnīgi blīvam un iestrādātam materiālam. Maksimālais tranšejas platums rēķināts saskaņā 

ar sniegtiem standartrasējumiem.  

Savukārt seguma atjaunošanas darbi tiek mērīti m2, kur viens kvadrātmetrs ietver visas 

nepieciešamās sagataves kārtas ar to atbilstošu iestrādi, kā arī virsējo seguma kārtu ar iestrādi 

atbilstoši Būvprojektam un vai tehniskajām specifikācijām. 



 

 

Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā (sagatavotas izpildshēmas) un 

izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Apjomu tabulās noteiktā daudzuma, ievērojot zemāk 

minētos nosacījumus, jeb mērījumu metodes. 

Atklāto defektu novēršana un papildus pārbaudes: 

Pārbaužu rezultātā atklāto defektu novēršanas izmaksas pilnībā gulstās uz Uzņēmēju un netiks 

nekādi apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Uzņēmējam ir pienākums tās veikt atbilstoši 

Būvprojektam un/vai tehnisko specifikāciju prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu būvdarbu kvalitāti. 

Pēc defektu novēršanas un/vai citu iemeslu pēc nepieciešamo papildus pārbaužu izmaksas netiks 

apmaksātas no Pasūtītāja puses, bet Uzņēmējam tās ir jāsedz atbilstošā apjomā, lai Pasūtītājs un 

Būvuzraugs varētu pārliecināties par to, ka visi būvdarbi ir veikti atbilstošā kvalitātē. 

 



 

 

Finanšu piedāvājums Cenu aptaujai “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā”,  

ID Nr. JŪ/2019/3 
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Būvizstrādājumu kopsavilkums - IS 

Cauruļvadi                           

1 

PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi 

Ø200/215,9; H=1,5-2,0m,  ieguldes klase SN8, montāža 

un ar to saistītie darbi  

m 66,00                       

2 

PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi 

Ø160/138,9; H=1,5-2,0m,  ieguldes klase SN8, montāža 

un ar to saistītie darbi 

m 28,00                       

Akas Ø400                           

3 

PP teleskopiskā kanalizācijas aka Ø400/315 ar ķeta rāmi 

un peldošā tipa vāku 40t, H=1,5-2,0m, montāža asfalta 

brauktuves segumā (akas vāks ar SIA "JELGAVAS 

ŪDENS" logo); ar pievienojumiem 2xØ200, 2xØ160 

kpl. 1                       

4 

PP teleskopiskā kanalizācijas aka Ø400/315 ar ķeta rāmi 

un peldošā tipa vāku 40t, H=1,5-2,0m, montāža asfalta 

brauktuves segumā (akas vāks ar SIA "JELGAVAS 

ŪDENS" logo); ar pievienojumiem 2xØ200, Ø160 

kpl. 1                       

5 

PP teleskopiskā kanalizācijas aka Ø400/315 ar ķeta rāmi 

un peldošā tipa vāku 40t, H=1,5-2,0m, montāža asfalta 

brauktuves segumā (akas vāks ar SIA "JELGAVAS 

ŪDENS" logo); ar pievienojumiem Ø200, Ø160 

kpl. 1                       

Akas Ø200                           

6 

PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi un vāku 25t, 

vāka apbetonējumu, H=2,0 -2,5m, montāža bruģa ietves 

segumā (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo); 

ar pievienojumiem 2xØ160 

kpl. 1                       
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7 

PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi un vāku 25t, 

vāka apbetonējumu, H=1,5-2,0m, montāža bruģa ietves 

segumā (akas vāks ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" logo); 

ar pievienojumiem 2xØ160 

kpl. 1                       

8 

PP revīzijas aka Ø200/160 ar ķeta rāmi 40t, vāka 

apbetonējumu, H=1,5-2,0m, montāža grants 

iebrauktuves segumā (akas vāks ar SIA "JELGAVAS 

ŪDENS" logo); ar pievienojumiem 2xØ160 

kpl. 2                       

Veidgabali                           

9 
Trejgabals Ø200/Ø160/45° (*) ar uzmavu un gumijas 

blīvgredzenu 
gb. 2                       

10 
Trejgabals Ø200/Ø110/45° (*) ar uzmavu un gumijas 

blīvgredzenu 
gb. 1                       

11 Līknis Ø160/45° (*) ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu gb. 4                       

12 Līknis Ø160/30° (*) ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu gb. 1                       

13 Līknis Ø110/45° (*) ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu gb. 1                       

14 
Remontuzmava PP caurules savienošanai ar esošo ker. 

cauruļvadu Ø160/d150 (*) 
gb. 3                       

15 
Remontuzmava PP caurules savienošanai ar esošo met. 

cauruļvadu Ø160/d150 (*) 
gb. 1                       

16 
Remontuzmava PP caurules savienošanai ar esošo met. 

cauruļvadu Ø110/d100 (*) 
gb. 1                       

17 Aizsargčaula caurules Ø200 montāžai dz./bet. akas sienā gb. 1                       

18 Aizsargčaula caurules Ø160 montāžai dz./bet. akas sienā gb. 1                       

19 
Noslēgtapa ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei 

Ø200 
gb. 5                       

20 
Noslēgtapa ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu caurulei 

Ø160 
gb. 3                       

21 Pāreja Ø200/Ø160 ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu gb. 2                       

Dažādi                           
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22 

Esošo elektrokabeļu un apgaismes kabeļu marķējuma 

lentas atjaunošana, nepieciešamības gadījumā, ja tāda ir 

dabā 

vieta 11                       

Būvdarbu apjomu kopsavilkums - BA 

Zemes darbi projektēto kanalizācijas tīklu (K1) darbu zonā  

23 

Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni 

cauruļvadu montāžai H=1,5-2,0m dziļumā (tranšejas 

platums pieņemts 1,5m) 

m 94,00                       

24 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana m 94,00                       

25 

Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem 

(divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m (norādīts 

cauruļvada garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas 

abās būvgrāvja pusēs) - tranšejas platums pieņemts 1,5m 

m 94,00                       

26 
Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, 

izmantojot vidēji rupjas smilts materiālu (f<16mm) 
m3 90,00                       

27 

Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar 

pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas 

koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 

0,98 no dabīgā blīvuma; cauruļvadu montāžai H=1,5-

2,0m dziļumā (tranšejas platums pieņemts 1,5m) 

m 94,00                       

28 

CCTV inspekcija un skalošana kanalizācijas 

cauruļvadiem Ø200;160 mm (veicama SIA 

"JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē) 

m 94,00                       

Šķērsojumi ar esošām komunikācijām                          

29 

Šķērsojums ar esošu funkcionējošu ūdensvadu d150, 

atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā 

platība 1m², maksimālais garums 3m 

vieta 2                       

30 
Šķērsojums ar esošu funkcionējošu ūdensvadu d32, 

atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā 
vieta 2                       
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platība 1m², maksimālais garums 3m 

31 

Šķērsojums ar esošu funkcionējošu gāzesvadu d40pl, 

atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā 

platība 1m², maksimālais garums 3m 

vieta 1                       

32 

Šķērsojums ar esošu funkcionējošu lietus ūdens 

kanalizāciju d300b, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m 

dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m 

vieta 2                       

33 

Šķērsojums ar esošu funkcionējošu kabeļu 

komunikāciju, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, 

minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m 

vieta 7                       

34 
Pieslēgums esošai kanalizācijai d150 ker. (*) iekļaujot 

visus nepieciešamos darbus 
vieta 3                       

35 
Pieslēgums esošai kanalizācijai d150 met. (*) iekļaujot 

visus nepieciešamos darbus 
vieta 1                       

36 
Pieslēgums esošai kanalizācijai d100 met. (*) iekļaujot 

visus nepieciešamos darbus 
vieta 1                       

37 
Pieslēgums esošajai d/b akai iekļaujot visus 

nepieciešamos darbus 
vieta 2                       

Dažādi                           

38 
Arheoloģiskā uzraudzība visam objektam 

(nepieciešamības gadījumā) 
kompl. 1                       

39 

Esošās kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana 

būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli, iekārtas 

un veidgabali 

kompl. 1                       

40 Trases nospraušana un uzmērīšana kompl. 1                       

41 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā u.c. palīgdarbi kompl. 1                       

Demontāžas darbi                          

42 
Esošā kanalizācijas cauruļvada d150 gala aizbetonēšana, 

tamponāža 
gb. 4                       
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43 
Esošā kanalizācijas cauruļvada d100 gala aizbetonēšana, 

tamponāža 
gb. 1                       

Segumu atjaunošanas darbi projektēto kanalizācijas tīklu (K1) darbu zonā  

44 

Esošā ietves / iebrauktuves betona bruģakmens seguma 

demontāža, bruģakmens saglabāšana atkārtotai 

izmantošanai 

m2 21,00                       

45 

Betona bruģakmens seguma atjaunošana ietvei / 

iebrauktuvei izmantojot esošo bruģakmens materiālu; 

nepieciešamības gadījumā bojātos elementus nomainīt 

m2 21,00                       

46 
Sīkšķembu slānis fr.3/8mm, h=5cm betona bruģakmens 

seguma atjaunošanai 
m2 21,00                       

47 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45mm 

- 16cm betona bruģakmens seguma atjaunošanai 
m2 21,00                       

48 

Salizturīgā smilts kārta (filtrācijas k>1,0m/dnn) h=30 

cm, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā 

blīvuma betona bruģakmens seguma atjaunošanai 

m2 21,00                       

49 
Esošā asfaltbetona brauktuves seguma demontāža, 

tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija 
m2 254,00                       

50 
Karstā asfalta kārta AC11surf (h = 4 cm) brauktuves 

seguma atjaunošanai 
m2 254,00                       

51 
Karstā asfalta kārta AC 22 base (h=4cm) brauktuves  

asfaltbetona seguma atjaunošanai 
m2 254,00                       

52 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45mm 

- 24cm ietves asfaltbetona seguma atjaunošanai 
m2 254,00                       

53 

Salizturīgā smilts kārta (filtrācijas k>1,0m/dnn) h=30 

cm, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā 

blīvuma ietves asfaltbetona seguma atjaunošanai 

m2 254,00                       

54 Esošā grants seguma noņemšana, aizvešana un utilizācija m2 10,00                       

55 
Nesaistītu minerālmateriālu diluma kārta 0/32smm - 

10cm ielas grants seguma atjaunošanai 
m2 10,00                       
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56 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/63mm 

- 30cm ielas grants seguma atjaunošanai 
m2 10,00                       

57 

Salizturīgā smilts kārta (filtrācijas k>1,0m/dnn) h=46 

cm, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā 

blīvuma ielas grants seguma atjaunošanai 

m2 10,00                       

58 Esošās ielas brauktuves bortakmens atjaunošana m 14,00                       

59 Esošās ietves bortakmens atjaunošana m 10,00                       

 

Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami, lai pilnībā realizētu Būvprojekta risinājumus. 

 

 

Nosaukums: 

 

Adrese:  

 

Reģistrācijas Nr.: 

 

Tālrunis: 

 

Fakss: 

 

E-pasts: 

 

Kontaktpersona: 

 

Maksājumu rekvizīti: 

 

Banka, kods: 

 

Konts:  

  

 

Pretendenta vadītāja paraksts: 

 

Vārds, uzvārds: 

 

Amats: 

Z.V. 



 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptaujai " Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no 

Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā ", ID Nr. JŪ/2019/3 

 

1. Veicamo darbu apraksts  

 

Objekts – sadzīves kanalizācijas tīkls Ausekļa ielā, posmā no dzīvojamās mājas Ausekļa 

iela 18/20 līdz pieslēgumam esošajam Ausekļa ielas sadzīves kanalizācijas tīklam.   

 

Objekta ietvaros paredzēts: 

- jauna ielas sadzīves kanalizācijas tīkla 66 metru garā posma izbūve no dzīvojamās 

mājas Ausekļa iela 18/20 līdz pieslēgumam esošajam Ausekļa ielas sadzīves 

kanalizācijas tīklam,  

- esošo sadzīves kanalizācijas izvadu no dzīvojamām mājā Ausekļa iela 5, 7, 26 un 

Vārpu iela 21 pārslēgšanu no koplietošanas kanalizācijas tīkla pie izbūvējamā 

sadzīves kanalizācijas tīkla, izbūvējot izvadus no īpašuma robežas līdz 

pieslēgumam izbūvējamajam ielas tīklam 

saskaņā ar izstrādāto būvprojektu objektam “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma 

izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā” un šo tehnisko 

specifikāciju prasībām. 

 

Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošās kanalizācijas sistēmas darbība. Būvdarbu laikā, pēc 

pārslēgumu izbūves, demontēt esošos pagalmu sadzīves kanalizācijas pieslēgumus pie esošā 

ielas koplietošanas tīkla.  

 

Darbi veicami atbilstoši būvprojekta un šo tehnisko specifikāciju prasībām. Darbu apjomos ir 

paredzēta pilnīga grunts nomaiņa tranšejā, segumu atjaunošana un labiekārtošana pēc 

būvdarbu pabeigšanas.  

 

Precīzākus tehniskos risinājumus un darbu apjomus skatīt Būvprojektā. 

 

Pēc kanalizācijas sistēmas izbūves jāveic tās CCTV inspekcija SIA "JELGAVAS ŪDENS" 

pārstāvja klātbūtnē. CCTV inspekcija ir veicama pirms asfalta seguma atjaunošanas, pēc 

nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūves un nodošanas Būvuzraugam.   

 

Uzņēmēja atbildība ir sagatavot nepieciešamos dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves 

pieņemšanu ekspluatācijā. Izpilddokumentācija jāiesniedz 3 oriģinālos eksemplāros izdrukas 

formātā un elektroniskā veidā .DWG  failu formātā. Darbi skaitās nodoti un pilnībā izpildīti 

tad, kad tie ir nodoti ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

2. Tāmēs dotie darbu apjomi, norādījumi tāmes sastādīšanai un mērījumu metode.  

 

Pretendentam, aizpildot tāmju tabulu un sniedzot piedāvājumu, ir jāpārliecinās par visu 

nepieciešamo darbu un materiālu iekļaušanu piedāvājuma tāmē. Jebkādu papildus pozīciju 

iekļaušana tāmē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju vai gadījumā, ja 

pretendentam šķiet, ka kādi darbu apjomi nav iekļauti, tad tie ir jāiekļauj esošajās pozīcijās 

atsevišķi neizdalot, jo nekādi papildus darbi būvniecības laikā nebūs iespējami un 

uzvarējušajam pretendentam jārealizē būvprojekta risinājumus pilnā apjomā esošās tāmes 

ietvaros.  



 

 

 

Vienības cena – vienības cenā jāiekļauj visi nepieciešami darbi (t.sk. darba samaksa) un 

materiāli, lai sekmīgi realizētu būvprojekta risinājumus atbilstoši tāmē dotajām pozīcijām.  

 

Jebkādi zemes darbi iekļauti darbu apjomos tikai blīvā formā, cauruļvadiem doti to 

izbūvējamie metri neievērtējot to atgriezumus, savienojumu elementus vai izmantoto 

cauruļvadu garumus. Tranšeju rakšana paredzēta ne platāka par 1.5m veicot nepieciešamos 

tranšejas nostiprināšanas pasākumus.  

 

Segumu atjaunošana tāmēs iekļauta seguma atjaunošana saskaņā ar izstrādātu būvprojektu, bet 

būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāparedz, ka būs nepieciešams atjaunot jebkādus bojājumus, 

kuri tiks veikti būvniecības laikā, kā arī to apjomu, ja rakšanai tiks izmantotas platākas 

tranšejas. Šāds risks ir jāuzņemas Pretendentam un šāds darba apjoms pretendentam jāiekļauj 

jau esošajās tāmes pozīcijās.   

 

Darbu apjomos nav speciāli izdalīts, bet izmaksās jāiekļauj darbi cauruļvadu tīrīšanai, 

pārbaudēm, atzinumu saņemšana pirms nodošanas ekspluatācijā, nodošana ekspluatācijā un 

jebkādi citi darbi, kuri tieši vai netieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un objekta nodošanu 

ekspluatācijā, tādejādi šo darbu izmaksas iekļaujamas esošajās vienības cenās. 

 

Jebkādas iespējamās pretrunas starp būvprojektu, saistošo noteikumu un šo tehnisko 

specifikāciju prasībām jāvērtē un jāņem vērā stingrākās tehniskās prasības, ja vien pasūtītājs 

rakstiski nav norādījis savādāk, un šim prasībām ir jābūt iekļautām piedāvājuma vienības 

cenās.  

 

Būvniecības laikā visi darbu apjomi tiks mērīti, pieņemti un apmaksāti atbilstoši dotajai tāmei 

un šajā tehniskajā specifikācijā aprakstītajiem pieņēmumiem un prasībām.   

 

Pieņēmumu izmantošana paveikto darbu apjomu mērīšanai, pieņemšanai un apmaksai nekādi 

neierobežo Pretendentu plānot izmantot citas būvniecības metodes un paņēmienus, bet šādu 

metožu un paņēmienu izmantošana nedos tiesības pretendēt uz papildus apmaksājamiem 

paveikto darbu apjomiem. Savukārt, ja izmantojot tāmes pieņēmumus samērīto un paveikto 

darbu apjoms būs mazāks, tad samaksa tiks veikta par atbilstoši mērītajiem darbu apjomiem.  

 

3. Pārbaudes 

Uzņēmējam ir jāveic Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas. Ja Darbi vai Posms neiztur 

Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jāveic atkārtotas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas 

saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem. 

Uzņēmējam jānodrošina iespēja visus elementus pārbaudīt Būvuzrauga un Pasūtītāja 

klātbūtnē un jāinformē Būvuzraugs par aprīkojuma gatavību darbībai un par plānoto pārbaužu 

veikšanu trīs darba dienas iepriekš. 

Uzņēmējam jāveic tehniskajās specifikācijās noteiktās pārbaudes, kā arī jāveic citas 

pārbaudes, kas pēc Būvuzrauga viedokļa nepieciešamas, lai noteiktu, vai būves atbilst 

Specifikācijām.  

Uzņēmējam jāsedz jebkuri papildus izdevumi, kas radušies pārbaudes neizturēšanas dēļ, ko 

pēc Būvuzrauga domām izraisījusi nepietiekama Uzņēmēja darbu veikšanas kvalitāte pirms 

iekārtu nodošanas pārbaudei. Ja notikusi neatļauta piegāde, Būvuzraugs var pieprasīt iekārtu 

atgriešanu ražotājam pārbaudei Pasūtītāja klātbūtnē uz Uzņēmēja rēķina. 

Jebkuram aprīkojumam, ko izmanto iekārtu pārbaudē, visos aspektos jāatbilst attiecīgajām 

drošības prasībām attiecībā uz elektriskajām ierīcēm iekārtu un tajās strādājošo darbinieku 

drošībai. 



 

 

Uzņēmēja izmaksās jāiekļauj visu pārbaužu darbu izmaksas, iekļaujot pagaidu montāžu, 

darbu, materiālus, mērierīces, noliktavas, degvielu un elektroenerģiju, kas var būt 

nepieciešamas visu pārbaužu laikā. 

 

3.1. Cauruļvadu pārbaudes 

CCTV cauruļvadu pārbaude  

Pirms cauruļvadu pārbaudes, cauruļvads jāatbrīvo no tur, iespējams, būvniecības laikā 

iekļuvušām smiltīm, akmeņiem un citiem iespējamajiem piemaisījumiem. Tīrīšanas veikšana 

ir Uzņēmēja atbildība.  

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu pārbaude jāveic ar CCTV metodi. Jāizmanto augstas 

izšķirtspējas kamera ar rotējošu galvu/ lēcu. Savukārt gatavie materiāli - video ieraksti un 

atskaites, jāsaskaņo Būvuzraugam un Pasūtītājam.  

Kamerām un iekārtām, kuras lieto CCTV inspekcijai, jābūt ražotām šim nolūkam, un tās 

jāvada no specializēta transportlīdzekļa, kuram jābūt aprīkotam ģeneratoru iekārtas un cita 

palīgaprīkojuma darbības nodrošināšanai, iekārtas darbības kontroles moduli, monitoru un 

videoieraksta aparatūru. 

Videoiekārtai jābūt tādai, lai operators varētu izdarīt ieraksta piezīmes no klaviatūras. 

Videoierakstā jābūt uzrādītai vismaz šādai informācijai – datums, laiks, pārbaudāmā 

cauruļvada posma nosaukums un atrašanās vieta, pārbaudes sākumpunkts, kameras atrašanās 

vieta cauruļvadā no sākumpunkta, skata leņķis, pārbaudes nolūks (sākotnējā, 

izpilddokumentācijas u.t.t.) un cita informācija, kuru konkrētā iekārta spējīga uzrādīt.  

Pārbaudes veikšanas iekārtas, pārbaudes veikšanas iestatījumi jāsaskaņo ar Būvuzraugu un 

Pasūtītāju pirms darbu veikšanas. CCTV pārbaude veicama Būvuzrauga un Pasūtītāja 

pārstāvja klātbūtnē.  

CCTV pārbaudes rezultāti datordrukā, CD formātā iesniedzami Būvuzraugam un Pasūtītajam 

izskatīšanai vismaz divas nedēļas pirms plānotā atzinuma saņemšanas.  

Infiltrācijas pārbaude bezspiediena cauruļvados  

Bezspiediena cauruļvados un skatakās, pēc tranšeju aizbēršanas un vismaz piecas dienas pēc 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pārtraukšanas, jāveic infiltrācijas pārbaude. Pārbaude tiek 

veikta Pasūtītājam un Būvuzraugam kopā ar Uzņēmēju vizuāli apsekojot skatakas, kā arī 

veicot CCTV. Jebkāda paliekoša plūsma tīklā jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. Ņemot vērā 

īso cauruļvada posmu, nav pieļaujama jebkāda infiltrācija izbūvētajā posmā. Ja tāda tiek 

atklāta, jāveic pasākumi tās novēršanai.  

Ūdens pārbaudēm un tīrīšanai  

Ūdens cauruļu konstrukciju tīrīšanai, nepieciešamības gadījumā, tiek ņemts Pasūtītāja 

teritorijā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā. Pirms ūdens ņemšanas, ir jāveic apmaksa par izmantoto 

ūdeni. Ūdeni pārbaudēm drīkst ņemt tikai tajos laikos un veidā, kā apstiprinājis Pasūtītājs.  

Pārbaudēm izmantotā ūdens novadīšana  

Pārbaudēm izmantotais ūdens tiek novadīts Pasūtītāja teritorijā Lapskalna ielā 22, Jelgavā 

(Jelgavas pilsētas Notekūdens attīrīšanas ietaises), pirms tam veicot apmaksu par 

pakalpojumu.  

 

 



 

 

4. Pārējie jautājumi 

Darbu izpildes termiņš, garantijas periods  

Līguma izpildes termiņš ir 4 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā objekta 

nodošana ekspluatācijā. 

 

Garantijas jeb defektu paziņošanas periods ir 36 mēneši no būves nodošanas ekspluatācijā 

dienas. Ja rezultāti neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājam par to nekavējoties jāinformē 

Uzņēmējs, dodot Uzņēmējam iespēju veikt tūlītējus labošanas pasākumus. Pasūtītājam un 

Uzņēmējam jāvienojas par kārtību, kādā tiks atklāts neatbilstību cēlonis, ja viens vai vairāki 

parametri neatbilst Pasūtītāja prasībām un standartiem un kļūmes norāda, ka nevar tikt 

izpildīta garantija. 

 

Atzīmi par būvdarbu uzsākšanu būvatļaujā un Rakšanas atļauju saņem Uzņēmējs.  

Pretrunas starp tehnisko specifikāciju un būvprojekta prasībām 

Gadījumā, ja starp līgumu, tehnisko specifikāciju un projektu ir pretrunas, tad jāvadās pēc 

tehniski stingrākajām prasībām, ja vien no Pasūtītāja netiek saņemti citādi norādījumi.  

Neparedzēti un papildus darbi 

Plānoto darbu izpildei jebkādi papildus un/vai neparedzētie darbi netiek paredzēti, un 

jebkādas iespējamās neparedzētās izmaksas Pretendentam ir jāizvērtē kā savi riski un jāiekļauj 

tāmēs dotajās vienības izmaksās atbilstoši būvprojekta un/vai šo tehnisko specifikāciju 

prasībām.  



 

 

Līgums Nr.: JŪ/2019/3 

"Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz 

Blaumaņa ielai), Jelgavā” 
 

Jelgavā         2020. gada ___. ___________ 

 

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, juridiskā adrese: 

Ūdensvada iela 4, Jelgava, valdes locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz 

statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un 

_______________ ,vienotais reģistrācijas numurs_____________, juridiskā adrese: 

__________, valdes locekļa ___________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _______ 

(turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses, 
 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās cenu aptaujas "Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēguma 

izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa ielai), Jelgavā" (identifikācijas Nr. 

JŪ/2019/3) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līgumā lietotie termini 

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota 

uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būprojektam, 

būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir 

tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt 

skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt 

būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts 

atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju 

attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem 

piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un 

teksta materiālu kopums. 

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši 

Būvprojektam un Piedāvājumam. 

2. Līguma priekšmets 

2.1.  Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt sadzīves kanalizācijas tīkla 

izbūves būvdarbus Ausekļa ielā, posmā no dzīvojamās mājas Ausekļa iela 18/20 līdz 

pieslēgumam esošajam Ausekļa ielas sadzīves kanalizācijas tīklam (turpmāk - 

Būvobjekts) atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, 

Būvprojektam, Piedāvājumam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).  

3. Būvdarbu veikšana 

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. 

3.2. Izpildītājs Būvdarbu izpildi veic 4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un ne 

vēlāk kā līdz 2020. gada ..................................... nodod Būvobjektu ekspluatācijā. 

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

3.4. Izpildītājs saņem atzīmi par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu esošajā būvatļaujā.  

3.5. Izpildītājs ir atbildīgs un nodrošina visu nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu pirms 

būvdarbu uzsākšanas.   

3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai. 



 

 

3.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no 

Būvprojekta risinājumiem tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā 

Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz 

sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā. 

3.8. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektu, Tehniskām specifikācijām un citām Līguma 

prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu 

būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs 

ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. 

3.9. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.10. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā, pēc nepieciešamības, rīko sanāksmes. 

Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs 

(Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un 

Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas. 

3.11. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, 

kurš sastādīts, kā Forma Nr.2, par faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu 

nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvdarbu 

nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam 

motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus.  

3.12. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus 

tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir 

tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un 

izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 

3.13. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, 

Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 

veic Būvobjekta iepriekšēju apskati.  

3.14. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību 

Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, 

konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz 

sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai 

pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, 

tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

3.15. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko 

izpildes dokumentāciju. 

3.16. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību 

pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai. 

3.17. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu 

neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām 

prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. 

Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu 

ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts 

un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

3.18. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam 

un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.  

3.19. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo 

Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus. 

3.20. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo 

Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta 

pieņemšanas. 



 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma kopējā summa ir EUR _____(______ euro un __ centi), kuru veido: 

4.1.1. Līguma summa bez PVN, kas sastāda EUR_____,(______ euro un __ 

centi); 

4.1.2. PVN 21%, kas sastāda EUR ________ (______ euro un __ centi). 

4.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā 

noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. 

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta 

atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām. 

4.4. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā3: 

4.4.1. galīgais norēķins par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darba dienu 

laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas 

dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītu Būvdarbu 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.5. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu 

nodokli par būvniecības pakalpojumiem, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu 

saņēmējs, Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu saskaņā ar likuma „Pievienotās 

vērtības nodokļa likums” 142. pantu visām izmaksu pozīcijām. 

 

5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 

5.1. Izpildītājs:  

5.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas 

būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, 

tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības; 

5.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, 

izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ; 

5.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar 

Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus; 

5.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

5.1.5. nodrošina būvdarbu vadītāja piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās 

sanāksmēs.  

5.2. Pasūtītājs: 

5.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu 

atteikumu pieņemt Būvdarbus; 

5.2.3. nozīmē Būvuzraugu; 

5.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo 

Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus; 

5.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti 

piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei. 

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

speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 

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

varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi. 

5.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, un ir 

pilnā mērā atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies to vainas dēļ. 

 

6. Līgumsods 

6.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas ar PVN par katru 

                                                 
3 Pie Līguma slēgšanas norēķinu kārtība var tikt papildināta ar starpmaksājumu. Starpmaksājums var tikt 

izmaksāts pēc ne mazāk kā 50% no darbu izpildes summas (saskaņā ar “Forma-2” atskaiti). 



 

 

nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās 

summas ar PVN.  

6.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos 

termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja nokavējuma procentus 0,1% apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līguma kopējās summas ar PVN. 

6.3. Līgumsoda un nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto 

saistību pilnīgas izpildes. 

6.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1., 10.2.2. un 10.2.3.punktā minēto 

iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā 

no Līguma kopējās summas ar PVN, ko Izpildītājs apmaksā 5 darba dienu laikā no 

Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas. 

 

7. Garantija 

7.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehniskai specifikācijai un 

citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam 

nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties saistībā ar Būvobjekta neatbilstības 

Būvprojektam un Tehniskai specifikācijai un citu Līguma, Latvijas Republikas 

būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no 3.18.punktā minētā 

Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

7.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus 

un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti 

garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija. 

7.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to 

paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par 

konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst 

būt mazāks par trīs darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits 

ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja 

neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā 

konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par 

speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par 

konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. 

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī 

neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses 

nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un 

ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas 

neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis 

iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi 

paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem 

paņēmieniem. 

8.3. Ja kādai no Pusēm ir zināms, ka trešās personas darbības rezultātā vai nepārvaramas 

varas rezultātā otrai pusei var rasties zaudējums, un tai ir iespējas novērst iespējamo 

zaudējumu rašanos vai paziņot otrai Pusei par šādu zaudējumu rašanās iespēju, bet tā 

savas vainas dēļ to ilgstoši nedara, tad šāda Puses rīcība var tikt pielīdzināta Līguma 5.5. 

punktā paredzētajam gadījumam. 

 

9. Līguma darbības termiņš 



 

 

9.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

10. Līguma grozīšana un izbeigšana 

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

vienojoties. 

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

10.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi; 

10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā 

noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā 

no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto 

Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

10.2.3.  neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas 

Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasības; 

10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.  

10.3. Izpildītājs, 20 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no 

Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam Līguma 6.4. punktā pielīgto 

līgumsodu. 

10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā 

datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu 

atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem 

saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta 

nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda aktu. 

10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Puses sastāda aktu par faktiski veikto 

Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir 

faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. 

Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā 

konstatētajam. 

10.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām vai apgrūtina, vai liedz 

Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no 

Līguma ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma 

saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja 

Līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

11. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība 

11.1. Līgums ir interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas 

normatīvie akti. 

11.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski 

informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda 

risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

11.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) 

dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses 

strīdu var nodot izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

12. Citi noteikumi 

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

spēkā esamību. 

12.2. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 



 

 

12.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

12.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz __ (_____) lapām, ar _____ pielikumiem, kas ir 

neatņemama Līguma sastāvdaļa, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas 

pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 

12.5. Līguma pielikumā: 

1.pielikums:Iepirkuma procedūras dokumenti – Cenu aptaujas „ Sadzīves kanalizācijas 

tīkla pārslēguma izbūve Ausekļa ielā (posmā no Viestura līdz Blaumaņa 

ielai), Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2019/3 uzaicinājums ar pielikumiem; 

2.pielikums: Piedāvājums. 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 

 

____________________ 

Reģ.Nr.______________ 

_________________________ 

Banka: ____________________ 

Kods: ______________ 

Konts:_____________________ 

 

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS” 

Reģ. Nr. 41703001321 

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 
AS SEB banka                      

LV23UNLA0008 0005 08108                                                  

AS Luminor banka                                                             

LV08RIKO 0002 0130 71807  

AS SWEDBANKA                                                                  

LV 57 HABA 055 100 4590 971                                             

AS Citadele banka                                                                  

LV 25 PARX 001 251 8850 001 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Valdes loceklis / Edgars Līcis/ 

 
 


