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IEPIRKUMA L ĪGUMS. PAKALPOJUMI 

GABALDARBA L ĪGUMS LS-4.2 
 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 
 
SIA „Jelgavas ūdens”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, valdes 
locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - 
Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Izpildītāja nosaukums>1, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta 
tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz 
<atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt 
Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Tehnisko projektu izstrāde 
un autoruzraudzība projektam „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta”, id.Nr.KF/PĪG/2012/01, rezultātiem un Izpildītāja 
iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 
Līgums):  

 

1. Līguma priekšmets 
Izpildītājs, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādā un saskaņo 
3 tehniskos projektus projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, 
III kārta” (turpmāk – Pakalpojums). 
 

2. Līguma dokumenti un to priorit āte 
2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 

a. šie Speciālie noteikumi; 
b. [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto 

piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>] 
c. Vispārīgie noteikumi, 
d. Tehniskā specifikācija2, 
e. Piedāvājums, 
f. Tehniskais piedāvājums, 
g. Finanšu piedāvājums3, 
h. Iepirkuma procedūras nolikums, 
i. Veidnes: 

i. Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne), 
ii. Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne), 
iii. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne). 

 
2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 

 
3. Līguma summa 

Līguma summa ir LVL <...> (<summa v ārdiem> lati). 

                                           
1 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
2 Nolikuma pielikums A. 
3 Nolikuma pielikums D8. 
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Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL 
(<summa vārdiem> lati). 
PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati). 
 

4. Maksājumi 
4.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 

 

Maksājums 
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Summa bez 
PVN (LVL) 

PVN 
<…>%(LV

L) 
Kop ā (LVL) 

Avansa 
maksājums 

- 20% <…> <…> <…> 

Noslēguma 
maksājums 

Ir izstrādāti 3 
tehniskie 
projekti un 
iesniegts 
atbilstošs 
Noslēguma 
ziņojums 

80% <…> <…> <…> 

 
 

4.2. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:  
<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 

 
5. Pakalpojuma sniegšanas termi ņš 
5.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk ar nākamo dienu no Līguma noslēgšanas 

dienas.  
 
5.2. Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.  

 

5.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 250 (divi simti piecdesmit) kalendāro dienu laikā no 
Līguma spēkā stāšanās dienas. 
 

6. Līguma groz ījumi 
6.1. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz 

Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju. 
 
6.2. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji 

netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai 
un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski 
nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no 
Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 
Līguma summas. 

 
6.3. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver: 
a. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu, 
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b. Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu, 
c. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti 

Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja 
apliecinātas to kopijas, 

d. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku, 
e. Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī 
f. norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā. 

 
6.4. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē 

Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida 
Izpildītāja piedāvājumu.  

 
7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -

pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 
 

 

Izpild ītājs: Pas ūtītājs: 
<Izpildītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

SIA „Jelgavas ūdens” 
Valdes loceklis 
Edgars Līcis 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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VEIDNES 



 
 
Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Gabaldarba līgums LS-4.2 
Speciālie noteikumi 

 
5 

 

 

Iepirkuma l īgums. Pakalpojumi. Veidnes: 
Speci ālistu CV veidne LP/S-4-A 

 

 

 

1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Izgl ītība: 

 

Izgl ītības iest āde Mācību laiks (no/l īdz) Iegūtais gr āds vai kvalifik ācija  

<…> <…>/<…> <…> 
<…> <…>/<…> <…> 
<…> <…>/<…> <…> 

 
4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – 

teicami, līdz 5 - pamatzināšanas) 
 

Valoda  Lasot  Runājot  Rakstot  

<…> <…> <…> <…> 
<…> <…> <…> <…> 
<…> <…> <…> <…> 

 
5. Dalība profesion ālās organiz ācij ās: 
6. Citas prasmes:  
7. Pašreiz ējais amats un galveno darba pien ākumu apraksts: 
8. Profesion ālā pieredze: 

 

Laiks 
(no/ īdz) 

Darba dev ējs vai 
Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gad ījum ā) 
Valsts  

Amats un galveno darba pien ākumu 
apraksts vai veicam ā darba apraksts 

(uzņēmuma l īguma gad ījum ā) 
<…>/<…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
9. Profesion ālās darb ības laik ā veiktie noz īmīgākie projekti: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads un m ēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba dev ējs 
vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma 

līguma 
gad ījum ā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistr ācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
Ar šo es apņemos  
 

No L īdz 
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<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 
<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 

 

kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai 
veicamo pasākumu apraksts> <Pasūtītāja nosaukums> un <Izpildītāja nosaukums> 
<iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma „<Līguma 
nosaukums>” (Nr.<līguma numurs> ietvaros. 

 

<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 
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Iepirkuma l īgums. Pakalpojumi. Veidnes: 
Nodošanas-pie ņemšanas akta veidne LP/S-4-B 

 

 

 

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIE ŅEMŠANAS AKTS  
 
<Izpildītāja nosaukums>4, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Izpildītājs), no otras puses, 

 
un 
<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu 
„<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)  
 
Izpildītājs <datums> ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus: 
<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>, 
 
kop ā par summu <...> LVL (<summa v ārdiem> lati) ,  
summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati), 
pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati). 
  
 
Pakalpojumus nodeva: 
Izpild ītājs: 

Pakalpojumus pie ņēma: 
Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 

                                           
4 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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Iepirkuma l īgums. Pakalpojumi. Veidnes: 
Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-C 

 

 

 

LĪGUMA IZPILDES  GARANTIJA 
 

Līguma „<L īguma nosaukums>” (Nr.<l īguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Izpildītājs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav 
izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL 
(<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>5. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
 

                                           
5 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 


