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IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI 

GABALDARBA LĪGUMS LS-4.2 

 
SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 
Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, Talsu iela 
65, Ventspils, valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā, kas rīkojas 
pamatojoties uz pašvaldības SIA „ŪDEKA” Statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no 
vienas puses,  
 
un 
 
<Izpildītāja nosaukums>1, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais 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 „Būvprojektu izstrāde 
sadzīves kanalizācijas kolektoru atjaunošanai Ventspilī” (id.Nr.UDEKA2014/13 KF) 
rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz 
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 
1. Līguma priekšmets 

Izpildītājs izstrādā 5 (piecus) būvprojektus sadzīves kanalizācijas kolektoru 
atjaunošanai Ventspilī, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Pakalpojums). 
 

2. Līguma dokumenti un to prioritāte 
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. Veidnes4: 

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 EUR <...> (<summa vārdiem> euro). 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> EUR 
(<summa vārdiem> euro). 
PVN <…>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro). 
 

                                                 
1 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
2 Nolikuma pielikums A. 
3 Nolikuma pielikums D8. 
4 Vēlams aizpildīt pievienoto paraugveidni, tomēr atkāpes no standarta veidnes izmantošanas nebūs uzskatāmas par 

neatbilstību, ja būs iekļauti galvenie pamatnosacījumi 

http://europa.eu.int/
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4. Maksājumi 
4.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 

 

Maksājums 
Nosacījumi 

maksājuma veikšanai 

Maksājuma 
apmērs (% no 

Līguma 
summas) 

Summa 
bez PVN 

(EUR) 

PVN <…>% 
(EUR) 

Kopā (EUR) 

1 2 3 4 5 6 

Avansa 
maksājums 

Saskaņā ar Līguma 
4.2.p. 

20% <…> <…> <…> 

Noslēguma 
maksājums 

Saskaņā ar Līguma 
4.3.p. 

80% <…> <…> <…> 

 
4.2. Avansa summa tiek pārskaitīta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad 

noslēgts Līgums, iesniegta Līguma izpildes garantija (LP/S-4-C veidne) un saņemts 
Izpildītāja iesniegtais rēķins. 
 

4.3. Noslēguma maksājums tiek pārskaitīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, 
kad Pasūtītājam ir iesniegti: 
a) Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā akceptēts 

būvprojekts; 
b) Izpildītāja parakstīts Nodošanas-pieņemšanas akts; 
c) Izpildītāja sagatavots rēķins; 
d) Izpildītāja profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

polise, saskaņā ar Līguma 7. punktu. 
 

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

 
5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 
5.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk nākamajā dienā pēc Līguma noslēgšanas 

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

 
5.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 54 (piecdesmit četras) kalendārās dienas no 

līguma noslēgšanas dienas. 

 
Pasūtītājs patur tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu par 30 dienām, ja līdz 
Līguma plānotam noslēgšanas brīdim (2014.gada 10. novembris) LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būs sagatavojusi un iesniegusi 
Ministru kabinetā grozījumu projektu 04.12.2007. Ministru Kabineta noteikumos 
“Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar 
cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" un Pasūtītājam būs zināms Projektu 
iesniegšanas termiņš projektu 6.kārtas uzsaukumam. 
 

6. Līguma grozījumi 
 

6.1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Pakalpojuma izpildes termiņā, ja 
izpildes termiņa izmaiņas nav saistītas ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību. 
 

6.2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz 
Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju. 

 

http://europa.eu.int/
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6.3. 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. 

 
6.4. 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, 
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. 

 
6.5. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē 

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

 
7. Izpildītāja profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

 
7.1. Izpildītājs pirms būvprojektu izstrādāšanas apdrošina savu un būvspeciālista, kas 

veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās darbības civiltiesisko atbildību 
par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie 
būvspeciālisti, par savā darbībā nejauši pieļautajām kļūdām, nolaidību, neizdarību, 
pienākumu neizpildīšanu, kā rezultātā tiek nodarīts kaitējums Trešajai personai 
(Pasūtītājam), sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī par videi 
nodarīto kaitējumu, saistībā ar būvprojektu izstrādi.  

7.2. Izpildītājs apņemas iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apdrošināšanas 
sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus. Apdrošināšanas polisei jābūt 
spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc šī Līguma izpildes termiņa beigām, par 
atbildības limitu, kas noteikts spēkā esošajos normatīvajos regulējumos. 

7.3. Līguma 7.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē kā apdrošināšanas atlīdzības 
saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

7.4. Apdrošināšanas polise vai Izpildītāja apliecināta polises kopija kopā ar 
apdrošināšanas noteikumiem ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar 4.3. d punktā 
noteikto termiņu. 
 

8. Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus 
Šie noteikumi papildina vai groza attiecīgos Vispārīgo noteikumu punktus. 

8.1. Izslēgt Vispārīgo noteikumu 6.6. punktu. 
8.2. Izslēgt Vispārīgo noteikumu 11.5. punktu.  
8.3. Izslēgt Vispārīgo noteikumu 11.6. punktu.  
8.4. Izslēgt Vispārīgo noteikumu 12. punktu.  
8.5. Vispārīgo noteikumu 13.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu, parakstot Pakalpojuma Nodošanas-pieņemšanas 

aktu.” 
8.6. Vispārīgo noteikumu 13.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Pirms Pakalpojuma pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Pakalpojuma atbilstību Līgumā 

noteiktajām prasībām. Pārbaudes veikšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertus.” 
8.7. Vispārīgo noteikumu 13.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs 14 dienu laikā no Izpildītāja uzaicinājuma pieņemt Pakalpojumu 
saņemšanas dienas pieņem Pakalpojumu vai gadījumā, ja: 
a. sniegtā Pakalpojuma izpilde neatbilst Līgumā vai Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

http://europa.eu.int/


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

4 

                                                                                                         

 
b. sniegtajai Pakalpojuma izpildei piemīt citi trūkumi, 
Pasūtītājs Pakalpojumu neapstiprina un norāda Izpildītājam par trūkumiem.” 

8.8. Vispārīgo noteikumu 13.4. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu, Izpildītājs 
iesniedz Pakalpojumu atkārtoti.” 

8.9. Vispārīgo noteikumu 16.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā 
noteiktajam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis 
attiecīgu maksājuma pieprasījumu ar pamatojošiem dokumentiem. Maksājuma 
veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts”. 

8.10. Vispārīgo noteikumu 16.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas 
iesniegšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.” 

8.11. Vispārīgo noteikumu 16.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Izpildītāja iesniegtajam maksājuma pieprasījumam (izņemot avansa maksājuma 
pieprasījumu) jāpievieno Pušu parakstīts Pakalpojuma Nodošanas-pieņemšanas 
akts, kas sagatavots atbilstoši Līguma pielikumu veidnei (Nodošanas-pieņemšanas 
akta veidne (LP/S-4-B veidne)).” 

8.12. Izslēgt Vispārīgo noteikumu 16.5. punktu. 
8.13. Vispārīgo noteikumu 17.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apjomā, kāds ir noteikts Speciālo 
noteikumu 4.punktā. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā5,un tai ir jāatbilst Līguma 
izpildes garantijas veidnei (LP/S-4-C veidne).”  
 

9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -
pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 
 

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

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 
Valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
  

                                                 
5 Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā_ kārtībā_ ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba 

http://europa.eu.int/
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VEIDNES6 
IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMIGABALDARBA LĪGUMS LS-4.2

                                                 
6 Vēlams aizpildīt pievienoto paraugveidni, tomēr atkāpes no standarta veidnes izmantošanas nebūs uzskatāmas par 

neatbilstību, ja būs iekļauti galvenie pamatnosacījumi 

http://europa.eu.int/
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Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes paraugs: 

Speciālistu CV veidne LP/S-4-A 

 

 

 
1. UZVĀRDS: 
2. VĀRDS: 
3. IZGLĪTĪBA: 
 

IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDE 

MĀCĪBU LAIKS 
(NO/LĪDZ) 

IEGŪTAIS GRĀDS VAI 
KVALIFIKĀCIJA 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

4. VALODU PRASME: UZRĀDĪT VALODAS PRASMES LĪMENI (SKAITLISKAIS 
VĒRTĒJUMS NO 1 – TEICAMI, LĪDZ 5 - PAMATZINĀŠANAS) 

 

VALODA LASOT RUNĀJOT RAKSTOT 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

5. DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS: 
6. CITAS PRASMES:  
7. PAŠREIZĒJAIS AMATS UN GALVENO DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS: 
8. PROFESIONĀLĀ PIEREDZE: 
 

LAIKS 
(NO/ĪDZ) 

DARBA DEVĒJS VAI 
PASŪTĪTĀJS 
(UZŅĒMUMA LĪGUMA 
GADĪJUMĀ) 

VALSTS 

AMATS UN GALVENO DARBA 
PIENĀKUMU APRAKSTS VAI 
VEICAMĀ DARBA APRAKSTS 
(UZŅĒMUMA LĪGUMA GADĪJUMĀ) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
9. PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS LAIKĀ VEIKTIE NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI: 
 

PROJEKTA 
IZPILDES 
UZSĀKŠANAS 
UN 
PABEIGŠANAS 
GADS UN 
MĒNESIS 

PROJEKTA 
IZPILDES 
VIETA 
(VALSTS) 

DARBA 
DEVĒJS VAI 
PASŪTĪTĀJS 
(UZŅĒMUMA 
LĪGUMA 
GADĪJUMĀ) 

PASŪTĪTĀJA 
(KLIENTA) 
NOSAUKUMS, 
REĢISTRĀCIJAS 
NUMURS, ADRESE 
UN 
KONTAKTPERSONA 

ĪSS VEIKTO 
DARBU 
APRAKSTS 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

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

 

 
Ar šo es apņemos  
 

No Līdz 

<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 līgums. Pakalpojumi. Veidnes paraugs: 

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-B 

 

 

 
PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS  

 
<Izpildītāja nosaukums>7, vienotais reģ. numurs <vienotais 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>, vienotais reģ. numurs < vienotais 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 ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus: 
<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>, 
 
kopā par summu <...> EUR (<summa vārdiem> euro),  
summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro), 
pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro). 
  
 
Pakalpojumus nodeva: 
Izpildītājs: 

Pakalpojumus pieņēma: 
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 

 

                                                 
7 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  

http://europa.eu.int/
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Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes paraugs: 

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-C 

 

 

 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, vienotais reģ. numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<vienotais reģ. 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> EUR 
(<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>8. 
 
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> 

 

                                                 
8 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 

http://europa.eu.int/

