
 
 

 
APSTIPRINĀTS 

SIA “JELGAVAS ŪDENS” 
Iepirkuma komisijas 2021.gada 02.septembra sēdē 

Iepirkuma procedūras ID Nr. JŪ/2021/02  

 
 
 

UZAICINĀJUMS 
iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā 

“Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un autoruzraudzība Lapskalna ielā 22 un 
Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/02 

 
1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un noformēšana 
1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, 

Ūdensvada ielā 4, LV-3001 vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: 
jelgavas.udens@ju.lv, norādot sūtījuma tēmā iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru 
ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku, līdz 2021. gada 16. septembrim 
plkst. 16:00. 

1.2. Saņemtie Pretendentu pieteikumi un piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot Pretendenta 
nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pieteikuma un 
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. 

1.3. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar Uzaicinājumu. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

1.4. Piedāvājumu atvēršana 2021. gada 16. septembrī plkst. 16:00 SIA "JELGAVAS 
ŪDENS" telpās Jelgavā, Ūdensvada ielā 4. 
 

2. Pasūtītāja kontaktpersona 
2.1. Iepirkuma jautājumos:  

SIA "JELGAVAS ŪDENS" Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode 
 Tālr. 26563119 
 e-pasts: ieva.strode@ju.lv 

 
2.2. Tehniskos jautājumos:  
 SIA "JELGAVAS ŪDENS" Energodienesta vadītājs Andris Kacars 
 Tālr. 29842423 
 e-pasts: andris.kacars@ju.lv 

  
3. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts 
3.1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrāde objektiem: 

“Saules paneļu elektrostacija Lapskalna ielā 22, Jelgavā (kadastra Nr. 09000120052)” un  
“Saules paneļu elektrostacija Jaunais ceļš 11, Jelgavā (kadastra Nr. 09000280282)” (turpmāk 
– Būvobjekti) saskaņā ar tehniskām specifikācijām (pielikums Nr.4) un autoruzraudzība 
Būvobjektu būvniecības laikā. 

3.2.  Paredzamā Līguma summa: EUR 8 000,00 (bez PVN). 
 

4. Informācijas apmaiņa   
4.1. Pretendents var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt papildus 

informāciju par cenu aptaujas procedūru. Iesniegums jānosūta pa 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 (piecas) dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes ieinteresētajam 
pretendentam, kas iesniedzis jautājumu, tiks nosūtītas e-pastā, vienlaicīgi tās publicējot 
Pasūtītāja mājaslapā www.ju.lv sadaļā “Iepirkumi”.  

 



 
 

 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš  
5.1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā vismaz līdz 2021.gada 1.decembrim.   
5.2. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam.   
 

6. Piedāvājuma valoda  
6.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Sarakste starp Pasūtītāja iepirkuma komisiju un 

Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā. Pretendents pieteikumā un piedāvājumā iekļauj 
dokumentus un aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, 
jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir 
jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas attiecas uz 
vārdiem un skaitļiem. Dokumentiem jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem 
vai papildinājumiem. 
 

7. Piedāvājuma noformējums  
7.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Uzaicinājuma prasībām.  
7.2. Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā: 

7.2.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), 
kurā ievieto Piedāvājuma dokumentāciju.   

7.2.2. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. 
7.2.3. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, 

Jelgavā, LV-3001, Pieteikums Cenu aptaujai „Saules paneļu elektrostaciju 
projektēšana un autoruzraudzība Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID 
Nr.JŪ/2021/02. Neatvērt pirms 2021.gada 16.septembra plkst.16:00. (Pretendenta 
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese).  

7.2.4. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, parakstītam un apzīmogotam, 
ar pievienotu satura rādītāju.  

7.2.5. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.   

7.3. Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski:  
7.3.1. Sūtījuma tēmā norāda iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par 

piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku; 
7.3.2. Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu; 
7.3.3. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā 

vienu kopumu vai katru atsevišķi. 
7.3.4. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 

Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jānosūta Pasūtītam uz 
uz e-pastu: jelgavas.udens@ju.lv piedāvājuma atšifrēšanas elektroniskā atslēga un 
parole, lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt 
piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot 
piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, 
kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga. 

 
 

8. Prasības Pretendentam:  
8.1. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 
8.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro; 
8.3. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu par jebkuru no 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgas organizācijas vadīšanu, 
kukuļdošanu, krāpšanu, izvairīšanās no nodokļu nomaksas; 



 
 

8.4. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences 
tiesību pārkāpumā; 

8.5. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota būvniecības 
informācijas sistēmā (turpmāk - BIS); 

8.6. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādē, kas paredzēja saules elektrostacijas vai līdzvērtīgas saules paneļu sistēmas 
izveidi. Būvniecības ieceres dokumentācijai jābūt saskaņotai atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām vai ja, normatīvie akti to neparedz, jābūt pozitīvai Pasūtītāja atsauksmei par 
veikto būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi; 

8.7. Pretendenta piedāvātajam elektroietaišu projektētājam ir spēkā esošs sertifikāts 
elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kV) un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 
(vienas) būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kas paredzēja saules 
elektrostacijas vai līdzvērtīgas saules paneļu sistēmas izveidi. Būvniecības ieceres 
dokumentācijai jābūt saskaņotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ja, normatīvie 
akti to neparedz, jābūt pozitīvai Pasūtītāja atsauksmei par veikto būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrādi. 

 
 

9. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 
9.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu 

(pielikums Nr.1); 
9.2. Pretendenta īss pieredzes saraksts līdzīgu objektu būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā un plānotā pakalpojumu apraksts (pielikums Nr.2). 
9.3. Pretendenta piedāvātā elektroietaišu projektētāja1 pašrocīgi parakstīts darba pieredzi 

apliecinošs CV, kurā norādīta informācija, kas apliecina Uzaicinājuma 8.7. apakšpunktā 
norādītās prasības (pielikums Nr.3); 

9.4. Pretendenta piedāvātais detalizēts līguma izpildes laika grafiks pa darbu izpildes 
posmiem (dienās), kas nepārsniedz paredzēto izpildes laiku; 

9.5. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī 
persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām. 

 
 
10. Piedāvājuma cena un valūta 

10.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai, tehnisko 
specifikāciju prasībām.  

10.2. Visas izmaksas jāuzrāda euro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN), cenu 
norādot ar diviem cipariem aiz komata. 

10.3. Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem 
izdevumiem, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

10.4. Izmaksu pozīcijās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar 
Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem. darbinieku 
algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, 
virsizdevumi un peļņa. 

 
11. Līguma izpildes termiņš 

11.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde tiek veikta 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma 
spēkā stāšanās dienas (šajā laikā ietilpst arī būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana 
atbilstošajā iestādē). 

                                                 
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 pašreizējā darba dēvēja apliecinājums, ja ar Pretendentu tiks 
slēgts līgums par darbu veikšanu, tas būs pieejams visu līguma izpildes laiku.  



 
 

11.2. Autoruzraudzības pakalpojumi ir jāveic Būvobjektu būvniecības laikā. Par 
autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas pēdējo dienu uzskatāma akta par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas diena. Plānotais būvniecības līguma izpildes 
termiņš ir 12 mēneši. 

 
12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
12.1. Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās par Pretendenta atbilstību sekojošiem atlases 

kritērijiem:  
12.1.1. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 
12.1.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 
euro; 

12.1.3. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu par jebkuru no 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgas organizācijas vadīšanu, 
kukuļdošanu, krāpšanu, izvairīšanās no nodokļu nomaksas; 

12.1.4. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences 
tiesību pārkāpumā; 

12.1.5. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota 
būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) 

12.1.6. Pretendenta nominētais elektroietaišu projektētājam ir spēkā esošs sertifikāts 
elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kV). 

12.2. Pasūtītājs veic Pretendenta atbilstības pārbaudi atbilstoši Uzaicinājuma 8.6. un 8.7. 
punktam. 

12.3. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām 
prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (Projektēšanas un 
autoruzraudzības kopējā cena bez PVN). 

12.4. Rakstiska informācija par pieņemto lēmumu tiks nosūtīta Pretendentiem 10 (desmit) 
darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas. 
 
 

Pielikumā:  1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidne uz 3 lp; 
  2. Pretendenta pieredzes saraksta un plānotā pakalpojumu apraksta veidne uz 1 lp; 
  3. Pretendenta piedāvātā Elektroietaišu speciālista CV veidne uz 1 lp; 
  4. Tehniskā specifikācija uz 2 lp; 
  5. Pakalpojuma līguma projekts uz 7lp. 
 



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 “Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un 

autoruzraudzība Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/02;  
2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma 

termiņam, kas ir 2021.gada 1.decembris, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz 
attiecīgā līguma noslēgšanai; 

3. Apliecina, ka:  
3.1. nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai 

Pretendents tiek likvidēts; 
3.2. uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro; 
3.3. ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu par jebkuru no noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgas organizācijas vadīšanu, kukuļdošanu, krāpšanu, 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas; 

3.4. ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā; 

3.5. ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota būvniecības informācijas 
sistēmā (turpmāk - BIS); 

3.6. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kas 
paredzēja saules elektrostacijas vai līdzvērtīgas saules paneļu sistēmas izveidi. Būvniecības 
ieceres dokumentācija saskaņota atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ja, normatīvie akti to 
neparedz, ir pozitīva Pasūtītāja atsauksme par veikto būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādi; 

3.7. piedāvātajam elektroietaišu projektētājam ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu 
projektēšanā (līdz 1 kV) un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kas paredzēja saules elektrostacijas vai 
līdzvērtīgas saules paneļu sistēmas izveidi. Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņota 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ja, normatīvie akti to neparedz, ir pozitīva Pasūtītāja 
atsauksme par veikto būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. 
Elektroietaišu projektētājs:          
[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs] 

3.8. 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; 

3.9. piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām; 
3.10. pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos; 
3.11. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;  
3.12. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
3.13. 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 Tehnisko specifikāciju, līguma 
nosacījumiem par piedāvāto projektēšanas un autoruzraudzības, kopējo cenu:  
 
 
Projektēšanas un autoruzraudzības kopējā cena bez PVN <…> EUR 

PVN 21% <…> EUR 
Projektēšanas un autoruzraudzības kopējā cena ar PVN <…> EUR 

 
 
<Pretendenta nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> 
 
_________________________________ 
<Parakstīšanas vieta un datums> 



 
 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Cenu aptaujai “Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un autoruzraudzība Lapskalna ielā 
22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/02 

 

 

Nr.p.k. Apraksts 
Summa,                 

EUR 

1 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saules paneļu 
elektrostacijas projektēšanai Lapskalna ielā 22, Jelgavā  

<…>  

2 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saules paneļu 
elektrostacijas projektēšanai Jaunais ceļš 11, Jelgavā 

 <…> 

3 
Autoruzraudzība saules paneļu elektrostacijas būvniecībai Lapskalna 
ielā 22, Jelgavā 

 <…> 

4 
Autoruzraudzība saules paneļu elektrostacijas būvniecībai Jaunais 
ceļš 11, Jelgavā 

<…> 

  Projektēšanas un autoruzraudzības kopējā cena bez PVN <…> 

  PVN 21% <…> 

  Projektēšanas un autoruzraudzības kopējā cena ar PVN <…> 

 
 
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi plānotie izdevumi, kas nepieciešami Līguma 
izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām. 

 
Nosaukums: 

Adrese:  

Reģistrācijas Nr.: 

Tālrunis: 

E-pasts: 

Kontaktpersona: 

Maksājumu rekvizīti: 

Banka, kods: 

Konts:  

Pretendenta vadītāja paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 

Z.V. 



 
 

Pielikums Nr.2 
 
 

1. PRETENDENTA IZSTRĀDĀTO BŪVNIECĪBAS IECERES 
DOKUMENTĀCIJU SARAKSTS2 

 
 
Nr.p.k. Būvniecības 

ieceres nosaukums, 
BIS lietas numurs3 
un īss raksturojums 

Būvniecības 
ieceres vērtība 
EUR bez PVN 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona, 

telefons) 

Būvniecības ieceres 
izstrādes uzsākšanas 
un pabeigšanas gads 

un mēnesis 

1. <...> <...> <...> <...> 
<...> <...> <...> <...> <...> 
<...> <...> <...> <...> <...> 

 
 

2. PLĀNOTĀ PAKALPOJUMA APRAKSTS 
 

 
<īss plānotā pakalpojuma apraksts>  

 
 
 
 
 
 
 

<Pretendenta nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> 
 
_________________________________ 
<Parakstīšanas vieta un datums> 

 

                                                 
2 Īss pieredzes saraksts līdzīgu objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 
3 Ja būvniecības iecere iesniegta BIS. 



 
 

Pielikums Nr.3 
 
 

CV veidne 
 

Par Pretendenta piedāvāto Elektroietaišu projektētāju Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 

projektēšanas darbiem, kas apliecina Uzaicinājuma 8.7.apakšpunktā norādīto prasīto pieredzi 

 
 

1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
4. Pieredze atbilstoši Nolikumā  noteiktajām prasībām:  
 

Nr.p.k. Būvniecības 
ieceres nosaukums, 
BIS lietas numurs4 

un īss 
raksturojums 

Būvniecības 
ieceres vērtība 
EUR bez PVN 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona, 

telefons) 

Būvniecības ieceres 
izstrādes 

uzsākšanas un 
pabeigšanas gads un 

mēnesis 

1. <...> <...> <...> <...> 
<...> <...> <...> <...> <...> 
<...> <...> <...> <...> <...> 

 
Ar šo es apņemos  

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 
<…> <…> 

 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 
piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās cenu aptaujas 
“Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un autoruzraudzība Lapskalna ielā 22 un 
Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/02 kā elektroietaišu projektētājs veikt <Speciālista 
izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  
 

<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 

 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 
priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek 
piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
 

<Darba devēja nosaukums> 
<Reģistrācijas numurs> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Parkasttiesīgās personas paraksts>]56 

                                                 
4 Ja būvniecības iecere iesniegta BIS. 
5 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
6 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 dēvēju apliecinājums, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums par 
darbu veikšanu, tas būs pieejams visu līguma izpildes laiku. 



 
 

 
 

Pielikums Nr.4 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Cenu aptaujai “Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un autoruzraudzība 
Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/02 

 
1. Projektējamo saules paneļu elektrostaciju raksturojums: 

 
1.1. Saules elektrostacija ar jaudu līdz 0,249 MW, Lapskalna iela 22, Jelgava: 
1.1.1. Saules paneļu uzstādīšanas vieta: Lapskalna iela 22, Jelgava, LV-3001, (kadastra 

Nr.0900 012 0052) 
1.1.2. Saules paneļu elektrostacijas kopējā jauda: ne vairāk kā 0,249 MW; 
1.1.3. Saules elektrostacija paredzēta tikai pašpatēriņa vajadzībām; 
1.1.4. SIA “JELGAVAS ŪDENS” kopējais gada elektroenerģijas patēriņš: ~ 3414 MWh, bet 

iekārtas, kur plānots izmantot saules elektrostaciju pašpatēriņa vajadzībām, ir 
Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) ar gada patēriņu ~ 1333 MWh. Vasarā 
elektroenerģijas patēriņš ir ~ 104MWh/ mēnesī jeb 3-4 MWh/ diennaktī; 

1.1.5. Elektroenerģijas pieslēguma vietas raksturojums: 
a) Elektroenerģijas pieslēguma vieta – Lapskalna iela 22, Jelgava, LV-3001, (kadastra 

Nr.0900 012 0052)  
b) Elektroenerģijas pieslēguma tarifs – S-6-2, 0,4 kV kopnes ar drošinātāju 201-800A; 
c) Fāžu skaits - 3 fāzes, 0,4 kV; 
d) Piederības robeža – Z10 – uz Lietotāja kopņu pievienojuma kontaktiem SSO 

transformatoram TP-1910; 
e) Atļautā slodze – 0,550 MW, ievadaizsardzības aparāta lielums 800 A; 
f) Elektroenerģijas pieslēguma uzskaitē ir 2 AS “Sadales tīkls” skaitītāji; 

1.1.6. Saules paneļu tehnoloģija: nosaka projektētāja piedāvātais risinājums, kas projektēšanas 
laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

1.1.7. Saules paneļu elektrostaciju paredzēts izvietot uz zemes vai jumta konstrukcijām 
uzņēmuma teritorijā, pēc iespējas tuvāk pieslēguma vietai; 

1.1.8. Saules paneļu elektrostacijas kopējo jaudu sadalīt grupās; 
1.1.9. Saules paneļu elektrostacija paredzēta paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora 

AS “Sadales tīkls” tīklu; 
1.1.10. Pasūtītājs ir pieprasījis nepieciešamo Ekonomikas ministrijas atļauju, saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.559 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu 
palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”; 

1.1.11. Pasūtītājs pieprasīs AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumus. 
 

1.2. Saules elektrostacija ar jaudu līdz 0,249 MW, Jaunais ceļš 11, Jelgava: 
1.2.1. Saules paneļu uzstādīšanas vieta: Jaunais ceļš 11, Jelgava, LV-3002 (kadastra Nr.0900 

028 0282, kadastra apzīmējums 0900 028 0282006). 
1.2.2. Saules paneļu elektrostacijas kopējā jauda: ne vairāk kā 0,249 MW; 
1.2.3. Saules elektrostacija paredzēta tikai pašpatēriņa vajadzībām; 
1.2.4. SIA “JELGAVAS ŪDENS” kopējais gada elektroenerģijas patēriņš: ~ 3414 MWh, bet 

iekārtas, kur plānots izmantot saules elektrostaciju pašpatēriņa vajadzībām, ir Dzeramā 
ūdens sagatavošanas ietaises (USI) ar gada patēriņu ~ 893 MW. Vasarā elektroenerģijas 
patēriņš ir ~ 79MWh/ mēnesī jeb 2-3 MWh/ diennaktī. 

1.2.5. Elektroenerģijas pieslēguma vietas raksturojums: 
a) Elektroenerģijas pieslēguma vieta – Jelgava, Jaunais ceļš 11, kad. Nr. 09000280282; 



 
 

b) Elektroenerģijas pieslēguma tarifs – S-8, 6-20 kV līnijas, uz klienta TP-1711 
kontaktiem (divas uzskaites); 

c) Fāžu skaits - 3 fāzes, 0,4 kV; 
d) Piederības robeža – V11 – uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO 

sadalietaisē; 
e) Atļautā slodze – 0,700 MW; 
f) Elektroenerģijas pieslēguma uzskaitē ir 2 AS “Sadales tīkls” skaitītāji. 

1.2.6. Saules paneļu tehnoloģija: nosaka projektētāja piedāvātais risinājums, kas 
projektēšanas laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

1.2.7. Saules paneļu elektrostaciju paredzēts izvietot uz zemes vai jumta konstrukcijām 
uzņēmuma teritorijā, pēc iespējas tuvāk pieslēguma vietai; 

1.2.8. Saules paneļu elektrostacijas kopējo jaudu sadalīt grupās; 
1.2.9. Saules paneļu elektrostacija paredzēta paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora 

AS “Sadales tīkls” tīklu. 
1.2.10. Pasūtītājs ir pieprasījis nepieciešamo Ekonomikas ministrijas atļauju, saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.559 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu 
palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”. 

1.2.11. Pasūtītājs pieprasīs AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumus. 

 
2. Projektēšanas pakalpojumā katram Būvobjektam jāiekļauj: 

2.1. Saules paneļu elektrostacijas būvprojekta izstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
2.2. Indikatīvas pieslēguma shēmas izstrāde, atbilstoši situācijai objektā. Paredzēt labāka 
risinājumu saules paneļu elektrostacijas pieslēgšanai pie objekta ARI sistēmas; 

2.3. Saules paneļu elektrostacijas elektrisko shēmu ar norādītām piederības robežām un plānoto 
iekārtu elektrotehniskiem parametriem un operatīviem apzīmējumiem; 

2.4. Pārsprieguma aizsardzības izveide; 
2.5. Jāizstrādā elektrostacijas zibens aizsardzības sistēma; 
2.6. Būvkonstruktora atzinums par izvēlēto saules paneļu atrašanas vietu un to stiprinājumu 
atbilstību vēja slodzēm; 

2.7. Būvniecības ieceres izstrāde atbilstoši MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” (30.09.2014); 

2.8. Būvniecības ieceres saskaņošana ar atbildīgām iestādēm un AS “Sadales tīkls”; 
2.9. Detalizēta būvizmaksu tāme, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”; 

2.10. Iekārtu, materiālu un darba specifikāciju; 
2.11. Būvniecības ieceres saskaņošana ar sadales sistēmas operatoru AS “Sadales tīkls” un 
ar visiem inženiertīklu turētājiem un atbildīgajām institūcijām; 

2.12. Būvniecības ieceres iesniegšana un saskaņošana (būvatļaujas saņemšana) atbilstošajā 
iestādē; 

2.13. Izpildītājs nodod Pasūtītājam izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju trijos 
eksemplāros izdrukas veidā un elektroniski DWG failu formātā. 

Pasūtītājs nodrošinās topogrāfijas izstrādi, ja tas būs nepieciešams. 
 
 
3. Autoruzraudzības pakalpojumā jāiekļauj: 

3.1. Autoruzraudzība ir jānodrošina visā objekta būvniecības laikā līdz objekta nodošanai 
ekspluatācijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi”. 

 



 
 

 
 

Pielikums Nr.5 
 
 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 
PAR SAULES PANEĻU ELEKTROSTACIJU PROJEKTĒŠANU UN AUTORUZRAUDZĪBU 

 
SIA “JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas Nr. 41703001321, juridiskā adrese Ūdensvada iela 4, 
Jelgava, LV-3001, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, valdes locekļa Edgara Līča personā, kurš rīkojas uz 
sabiedrības statūtu pamata, no vienas puses, 
un 
<komersanta firma, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, turpmāk tekstā - Izpildītājs, <pārstāvja 

amats, vārds, uzvārds> personā, kurš (-a) rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata, no 
otras puses, 
visi kopā turpmāk tekstā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi - par Pusi, 
 

pamatojoties uz cenu aptaujas “Saules paneļu elektrostaciju projektēšana un autoruzraudzība 
Lapskalna ielā 22 un Jaunais ceļš 11, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/2021/02, rezultātiem (turpmāk - Iepirkuma 
procedūra), 
 
balstoties uz brīvi un apzināti paustu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu 
(turpmāk - Līgums) par sekojošo. 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas par Līgumā norādīto atlīdzību saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju (pielikumā) izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju objektiem: 
- “Saules paneļu elektrostacija Lapskalna ielā 22, Jelgavā (kadastra Nr. 09000120052)” un  
- “Saules paneļu elektrostacija Jaunais ceļš 11, Jelgavā (kadastra Nr. 09000280282)”,  

(turpmāk – Būvobjekti) un nodot Pasūtītājam sagatavoto būvniecības ieceres dokumentāciju, kā arī 
veikt autoruzraudzību Būvobjektu būvniecības laikā, turpmāk viss kopā - Pakalpojums.  
1.2. Pakalpojums sastāv no četrām daļām:  

1.2.1. Pirmā Pakalpojuma daļa, kas ir saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 
objektam “Saules paneļu elektrostacija Lapskalna ielā 22, Jelgavā (kadastra Nr. 
09000120052)” (turpmāk – Pirmā Pakalpojuma daļa); 

1.2.2. Otrā Pakalpojuma daļa, kas ir saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 
objektam “Saules paneļu elektrostacija Jaunais ceļš 11, Jelgavā (kadastra Nr. 
09000280282)” (turpmāk – Otrā Pakalpojuma daļa); 

1.2.3. Trešā Pakalpojuma daļa, kas ir saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu 
objektam “Saules paneļu elektrostacija Lapskalna ielā 22, Jelgavā (kadastra Nr. 
09000120052)” (turpmāk – Trešā Pakalpojuma daļa); 

1.2.4. Ceturtā Pakalpojuma daļa, kas ir saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu 
objektam “Saules paneļu elektrostacija Jaunais ceļš 11, Jelgavā (kadastra Nr. 
09000280282)” (turpmāk – Ceturtā Pakalpojuma daļa). 

1.3. Autoruzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista sertificētus speciālistus attiecīgajā jomā 
un norīko atbildīgo autoruzraugu, kurš ir atbildīgs par visu autoruzraudzību kopumā, turpmāk – 
Autoruzraugs.  

 



 
 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 
2.1. Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kā atlīdzību par Pakalpojuma sniegšanu, 

sastāda EUR _____ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - Līguma 
summa). Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samaksa tiek veikta Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
2.1.1. Pirmās Pakalpojuma daļas cena ir EUR _____ (summa vārdiem) bez PVN. 
2.1.2. Otrās Pakalpojuma daļas cena ir EUR _____ (summa vārdiem) bez PVN. 
2.1.3. Trešās Pakalpojuma daļas  cena ir EUR _____ (summa vārdiem) bez PVN. 
2.1.4. Ceturtās Pakalpojuma daļas cena ir EUR _____ (summa vārdiem) bez PVN. 

2.2. Pasūtītājs veic izpildītās Pakalpojuma daļas, kas saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādi, apmaksu, pārskaitot 2.1.punktā attiecīgajai Pakalpojuma daļai norādīto summu uz 
Izpildītāja kontu kredītiestādē 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šīs Pakalpojuma daļas 
pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 
Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt vienu vai abas Pakalpojuma daļas, kas sasaistītās ar 
autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums, informējot par to 
Izpildītāju rakstiski. Gadījumā, ja Izpildītājs ir nodrošinājis autoruzraudzības pakalpojuma 
sniegšanu tikai vienai Pakalpojuma daļai  (trešajai vai ceturtajai) saskaņā ar Pasūtītāja 
aicinājumu, tad Pasūtītājs veic vienīgi izpildītās Pakalpojuma daļas (trešās vai ceturtās) 
apmaksu saskaņā ar Līguma 2.1.punktā attiecīgajai Pakalpojuma daļai norādīto summu. 
Pasūtītājs veic apmaksu, kas ir saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, pārskaitot 
attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja kontu kredītiestādē 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šīs 
Pakalpojuma daļas pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina 
saņemšanas dienas. 

2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 
Līgumā norādīto kontu kredītiestādē. 

2.4. Pasūtītājs ir atbrīvots no pienākuma samaksāt Izpildītājam visu Līguma summu, ja Pakalpojums 
ir izpildīts daļēji. 

2.5. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu 
samaksu. 

2.6. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošo atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 
savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 
Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, 
darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas 
izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.  

 
3. PAKALPOJUMA VEIKŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

 

3.1. Izpildītājs veic Pakalpojumu kvalitatīvi, saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, 
tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un citiem dokumentiem, kurus pieprasa attiecīgie 
normatīvie akti. 

3.2. Izpildītājs izpilda Pirmo un Otro Pakalpojuma daļu, un nodod Pasūtītājam atbilstoši Līguma 
nosacījumiem sagatavotos dokumentus 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās 
dienas. Ja sagatavojamās būvniecības ieceres dokumentācijas nodošanas termiņa pēdējā diena 
iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Izpildītājs nodrošina šīs dokumentācijas iesniegšanu tuvākajā 
darba dienā, kas seko attiecīgajai brīvdienai vai svētku dienai. Pirmās un Otrās Pakalpojuma 
daļas izpildes termiņi ir: 

3.2.1. 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
ģenerālplāna skices ar saules paneļu elektrostacijas izvietojumu izskatīšanai un saskaņošanai; 



 
 

3.2.2. ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz ar visiem 
saskaņojumiem, t.sk. saskaņotu ar Pasūtītāju un būvvaldes akceptētu, kvalitatīvi izstrādāto 
būvniecības ieceres dokumentāciju pilnā komplektā, iesniedzot un parakstot pieņemšanas-
nodošanas aktu.  

3.3. Ģenerālplāna skices ar saules paneļu elektrostacijas izvietojumu Pasūtītājs izskata 3 (trīs) darba 
dienu laikā un gadījumā, ja norāda uz trūkumiem vai nepilnībām Izpildītāja pienākums ir 3 
(trīs) darba dienu laikā tos izlabot un atkārtoti iesniegt dokumentāciju Pasūtītājam izskatīšanai 
un saskaņošanai. 

3.4. Līguma 3.3.punktā noteiktā ģenerālplāna skices ar saules paneļu elektrostacijas izvietojumu 
izskatīšanas un saskanošas kārtība neatbrīvo Izpildītāju ievērot Līgumā 3.2.2.apakšpunktā 
noteikto izpildes termiņu. 

3.5. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs rīkojas saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo 
aktu prasībām, izmanto tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem 
standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei. 

3.6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc kvalitatīvas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanas, 
visu nepieciešamo atļauju un būvvaldes akcepta saņemšanas Izpildītājs, saskaņā ar tehniskajā 
specifikācijā norādīto, nodod būvniecības ieceres dokumentāciju Pasūtītājam, iesniedzot un 
parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

3.7. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja aicinājuma saņemšanas izpildīt Trešo un Ceturto 
Pakalpojuma daļu. 

3.8. Izpildītājam jānodrošina Trešās un Ceturtās Pakalpojuma daļas izpildi visā Būvobjektu 
būvniecības laikā. Par autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski informē 
Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Par autoruzraudzības pakalpojuma 
sniegšanas pēdējo dienu uzskatāma akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas 
diena. 

3.9. Ja būvniecības ieceres dokumentācija netiks akceptēta vai pirms būvniecības procesa 
uzsākšanas, vai būvniecības laikā tiek konstatētas nepilnības izstrādātajā un akceptētajā ieceres 
dokumentācijā Izpildītājs apņemas tās novērst par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā 
termiņā.   

3.10. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Pasūtītājs 
un Izpildītājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildītās Pakalpojuma daļas, kas ir 
saistītas ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, izpildi. 

 
4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI 

 

4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši, kad tie izdarīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var 
ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā 
konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai 
Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem. 

4.4. Autoruzraugam ir jāpiedalās segto darbu pieņemšanā un segto darbu aktu parakstīšanā. 

4.5. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo 
aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.  

4.6. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs vai citās sapulcēs, kas tiks organizētas un 
ir saistītas ar Līguma priekšmetu.  

4.7. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās 
personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto 
pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.  



 
 

 
5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Pusēm ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie tiešie un netiešie zaudējumi, ja tādi ir radušies 
prettiesiskās rīcības rezultātā un ir konstatēta dokumentāli pierādīta zaudējumu radītāja vaina, 
zaudējuma esamības fakts un zaudējuma apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko 
rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. 

5.2. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,1% apmērā no katras laikā neizpildītās Pakalpojuma daļas summas par katru 
saistību izpildes nokavējuma dienu, nepārsniedzot 10% no katras laikā neizpildītās 
Pakalpojuma daļas summas. 

5.3. Ja Pasūtītājs nokavē Izpildītājam pienākošos maksājumu veikšanu, tad Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma 
dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās summas. 

5.4. Līguma 5.2. un 5.3.punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību 
izpildes. 

5.5. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neuzsāk vai atsakās veikt Trešo un/vai Ceturto 
Pakalpojuma daļu (autoruzraudzību), tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā 
no Līguma summas.  

5.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām 
summām. Jebkurš Līgumā noteiktais līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. 

5.7. Ja ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, 
kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes dienas un ietver 
dienu, kurā saistības izpildītas. 

5.8. Līguma izpildes laikā ievērot Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu” un nodrošināt visu nepieciešamo apdrošināšanas darbības termiņa spēka esību 
līgumā ietvaros un iesniegšanu Pasūtītājam. 

 
6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1. Neviena no Pusēm neatbild par Līguma saistību neizpildīšanu tādā apjomā, kādā šādu saistību 
izpildi kavē vai pārtrauc nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek 
uzskatīti kari un jebkura veida militārās operācijas, blokādes, epidēmijas, varas un pārvaldes 
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 
uzņemtās saistības, pieņemšana un spēkā stāšanās, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību 
institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai, kā arī citi līdzīgi ārkārtēja 
rakstura apstākļi, kurus nevarēja paredzēt noslēdzot un izpildot Līgumu. 

6.2. Puses var rakstiski vienoties pagarināt Līguma izpildes termiņus uz laika periodu, kamēr 
darbojas iepriekšminētie nepārvaramas varas apstākļi. 

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā 
paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 

 
7. CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI 

 

7.1. Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 



 
 

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamām 
sastāvdaļām. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot par to Izpildītāju, ja 
Izpildītājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 2 (divām) nedēļām. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot iespējamos un faktiskos 
Izpildītāja sakarā ar to radītos zaudējumus un/vai izdevumus, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju 
līdz dienai, kad Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu rakstiski būtu jāaicina Izpildītājs uzsākt 
Pakalpojuma izpildi un Pasūtītājs šādu aicinājumu nav nosūtījis. 

7.5. Nolūkā panākt sekmīgu Līguma izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs pilnvarot Izpildītāju (norādot 
konkrētus uzdevumus vai pilnvarojuma apjomu), tā vārdā un vietā veikt tādus pasākumus, par 
kuru izpildi ir atbildīgs Pasūtītājs, un kas ir saistīti ar normatīvajos aktos noteikto visu veidu 
atļauju un saskaņojumu saņemšanu Pakalpojuma izpildei (piemēram, būvniecības informācijas 
sistēmā u. c.).  

7.6. Izpildītājs nozīmē sertificētus speciālistus veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un 
autoruzraudzību: 

<vārds, uzvārds> <telefons, e-pasts> 

  

  

7.7. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto 
kaitējumu. 

7.8. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma procedūrā Izpildītāja 
iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt 
papildu personālu (speciālistu) un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt 
Izpildītājam par personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēja nomaiņas iemesliem. 

7.9. Izpildītājs Pakalpojuma daļas veikšanu var nodot apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska 
apstiprinājuma saņemšanas.  

7.10. Personālu (speciālistu) un/vai apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja 
rakstisku piekrišanu. Izpildītājs var piedāvāt tikai tādu personālu (speciālistu) un/vai 
apakšuzņēmēju, kas atbilst iepirkumu procedūras nolikumā izvirzītājam prasībām. 

7.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 
vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 
(piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7.12. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes laikā jebkādu saņemto informāciju un rezultātā 
tapušos jebkāda veida dokumentus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida 
piekrišanas. 

7.13. Pēc Līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas 
līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas 
nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai. 

7.14. Ja kāda no Līguma Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tad ne vēlāk kā 
5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

7.15. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums 
bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas 
starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo 
Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Līguma saistības, 
nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, bet rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu. 



 
 

7.16. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma sakarā, Pusēm jācenšas risināt 
savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu rezultātā vienošanās netiek panākta, strīds tiek 
risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

7.17. Līgumam kā tā neatņemamā sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 
7.17.1. Pasūtītāja tehniskā specifikācija; 
7.17.2. Izpildītāja piedāvājums; 
7.17.3. Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas akta veidne. 

7.18. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma 
izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un 
saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā. 

7.19. Līgums sastādīts latviešu valodā uz <lapu skaits> (lapu skaits vārdiem) lapām ar <pielikumu 
skaits> (skaits vārdiem) pielikumiem uz ____ lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 
vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

 
 

PUŠU REKVIZĪTI 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 
SIA “JELGAVAS ŪDENS” 
Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001 
Reģ.Nr.41703001321 
Banka: <banka> 
Konts: <konta numurs> 
 
 
_________________________________ 
valdes loceklis Edgars Līcis 
 

IZPILDĪTĀJS: 
<komersanta firma> 

<adrese> 

Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> 
Banka: <banka> 
Konts: <konta numurs> 
 
 
_________________________________ 
<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>  



 
 

 

Pielikums 
“Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas akta veidne” 

Pakalpojuma līgumam 
“Par saules paneļu elektrostaciju projektēšanu un autoruzraudzību” 

 
PAKALPOJUMA DAĻAS PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS 

 
<Izpildītājs>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta 
tiesības> (turpmāk – Izpildītājs), no vienas puses, 
un 
SIA “JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr. 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001, <paraksta 
tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, 
sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu <līguma 
nosaukums> Nr.<Līguma numurs> (turpmāk – Līgums) 
Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis <pakalpojuma daļas numurus> Pakalpojuma daļu, 
saistīto ar <būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi/autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu> 
kopā par summu <…> (<summa vārdiem> euro), summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> 
(<summa vārdiem> euro), pievienotās vērtības nodoklis __% ir <…> euro (<summa vārdiem> euro).   
 
 
 
Nodeva: Pieņēma: 
Izpildītāja pārstāvis: Pasūtītāja pārstāvis: 
  
<Izpildītājs> SIA “JELGAVAS ŪDENS” 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

  
_________________________________ _________________________________ 
paraksts, parakstīšanas vieta un datums paraksts, parakstīšanas vieta un datums 
 
 

 
 
 

 
 


