
Līgums Nr.__ 

par projekta vadības pakalpojumu sniegšanu 

 

Aglonas novadā,      2011. gada __. ______________ 

 
 

Aglonas novada dome, reģ. nr. 90000065754, (turpmāk – Pasūtītājs), domes 

priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kurš rīkojas uz pašvaldības nolikuma pamata, no vienas 
puses,  

 un _______________________________ (turpmāk – Izpildītājs), tās ________________ 
personā, kur_ rīkojas uz ____________ pamata, no otras Puses, abi kopā – Puses, pamatojoties 
uz iepirkuma procedūras AND/2011/15 „Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam 

“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” rezultātiem, bez viltus, 
maldiem un spaidiem  noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

 

1.1.Saskaņā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu 

(2.pielikums), un šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt 
Pasūtītājam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” 
projekta vadības pakalpojumu nodrošināšanu (turpmāk – Pakalpojums). 

1.2. Pakalpojuma sniegšanai Izpildītājs nodrošina ar šādiem speciālistiem:  
 1.2.1. projekta vadītājs; 

 1.2.2. projekta lietvedis; 
 1.2.3. projekta grāmatvedis; 
 1.2.4. projekta tehniskais speciālists. 

1.3.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz ___________________ un 
pilnīgai Pušu saistību izpildei.  

 
 

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1.Izpildītājs apņemas pildīt šajā Līgumā un 1.1. punktā minētajos dokumentos, kas ir šī Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas, noteiktās saistības atbilstoši Pasūtītāja kvalitātes prasībām un tā 
noteiktajos termiņos, saskaņā ar saistošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.   
2.2. Vadīt un uzraudzīt projekta īstenošanu atbilstoši pētījumu projektā plānotajam un 

īstenošanas laika grafikam, lai nodrošinātu projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu sasniegšanu.   
2.3.Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam projekta 

vadības pakalpojumu plānu, un nodrošina Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši šim plānam. 
Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu saskaņo plānu vai argumentēti atsakās to saskaņot. Izpildītājs 5 
(piecu) darba dienu laikā novērš trūkumus. 

2.4.Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ierodas saskaņot ar Pasūtītāju 
savu lietvedības lietu saraksta kārtību. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu saskaņo lietvedības lietu 

saraksta kārtību vai argumentēti atsakās to saskaņot. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā 
novērš trūkumus. 
2.5.Izpildītājam nav tiesības šajā Līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām, bez 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. 
2.6.Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildes laikā netiek pieļautas atkāpes no Līguma un tā 

pielikumiem, Pasūtītāja, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma. 
2.7.Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju, kas Izpildītājam kļuvusi zināma pildot šajā 
Līgumā noteiktās saistības. 
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2.8.Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija, tai skaitā Izpildītāja 
sagatavotie dokumenti, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā 

veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. 
2.9.Izpildītājs, atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītajām projekta prasībām, nodrošina 

Līgumsaistību izpildē projekta vadības pakalpojumus. 
2.10. 2.9.punktā minētais projekta vadības pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu 
sniegšanā iesaistīta kompetenta pārstāvja ierašanos 3 stundu laikā pie Pasūtītāja, kā arī 

telefonisku un elektronisku (e-pasts) sasniedzamību laika periodā no 8:30 līdz 17:00. 
2.11.Izpildītājs var ierosināt pakalpojuma sniegšanā piesaistīto speciālistu (turpmāk-speciālists) 

aizstāšanu, ja šo speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt 
vai arī to ierosina Pasūtītājs, ja sniedzējs nepilda tam noteiktās prasības.  
2.12.Aizstāšanas gadījumā speciālista aizstājējam jāatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām speciālistu kvalifikācijas prasībām vai jābūt ar aizstājamajam speciālistam 
līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju.  

2.13. Pirms projekta vadības pakalpojumu speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
speciālista aizstājēja: 
2.13.1.CV; 

2.13.2.Izpildītāja apliecinātas speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas. 
2.14. 5 (piecu) darba dienu laikā no speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju 

saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina vai noraida Izpildītāja izraudzīto speciālista aizstājēju. 
Noraidījuma gadījumā Izpildītājam jāpiedāvā cita Tehniskajai specifikācijai atbilstoša speciālista 
piesaiste, atbilstoši 2.11. un 2.12.punktā noteiktajai kārtībai.   

2.17.Izpildītājs veic visas dokumentācijas nodošanu ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu 
pēc līguma izpildes viena mēneša laikā  
 

 
3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

3.1.Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt Izpildītāju ar visu informāciju, kas ir tā rīcībā un ir 
nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai. 

3.2.Projekta īstenošanas laikā nodrošināt noteiktu speciālistu atbalstu, kas nepieciešams sekmīgai 
Pakalpojuma sniegšanai.   

3.3.Samaksāt Izpildītājam atlīdzību par Pakalpojumu šī Līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā. 
3.4. Pasūtītājs ieceļ kontaktpersonu____________________________________, kas nodrošina 
komunikāciju ar Izpildītāju, un šī pārstāvja attaisnotas prombūtnes gadījumā, iecels tā 

aizvietotāju, kuram ir līdzvērtīgas pilnvaras. 
3.5. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu. 

 
 

4. ATLĪDZĪBA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1.Par kvalitatīva un savlaicīga Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt 

Izpildītājam Ls_____ un PVN Ls ________, kas kopā sastāda Ls ________. 
4.2.Pakalpojuma samaksa, kas norādīta 4.1.punktā ietver visas ar Pakalpojuma sniegšanu 
saistītās izmaksas, t.sk. telpu nomu, darba vietas aprīkojuma izmaksas, biroja tehnikas, 

kancelejas un mazvērtīgā inventāra izmaksas. 
4.3.Samaksa par pakalpojumu tiek veikta pēc lēmuma saņemšanas no Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras par maksājuma pieprasījuma atmaksu par periodu. 
4.4.Maksājumi tiek veikti pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā.  
 

5. PAKALPOJUMA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
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5.1.Izpildītājs sagatavo Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurš atspoguļo projekta 
ieviešanas statusu, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai formai, ik mēnesi par sniegtajiem 

pakalpojumiem. 
5.2.Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un termiņu ievērošanu, tad 

Pasūtītājam ir tiesības fiksēt tajā konstatētos trūkumus, kā arī pieprasīt to novēršanu norādītajos 
termiņos.  
5.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt Aktu. 
5.4. Iestājoties 5.2. punkta nosacījumiem, Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un nepilnības 

par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. 
5.5. Aktus (gan par ikmēneša pakalpojuma izpildi, gan noslēguma) paraksta Izpildītājs no vienas 
puses un Pasūtītājs no otras puses, ja Pasūtītājam nav iebildumu par Pakalpojuma izpildi. 

5.6. Noslēguma Aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, 10 dienu laikā pēc projekta īstenošanas 
beigām. 

 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 
6.1.Ja Līgums netiek izpildīts, Puses atbild saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu. 

6.2.Līguma noteikto termiņu neievērošanas gadījumā (t.sk. ja Pakalpojums netiek sniegts 
Līgumā noteiktajā termiņā vai pieņemšanas – nodošanas aktā noteiktajā termiņā) Izpildītājs 
maksā soda naudu 0,1% apmērā no Līgumā noteiktās samaksas par katru nokavēto darba dienu. 

Par līgumsoda apmēru Pasūtītājs samazina kārtējā maksājuma summu. 
6.3.Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei 
nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir 

konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības 
fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem 

zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu. 
6.4.Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā un Vienošanās noteikto saistību pilnīgas 
izpildes. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 
neizpildīšanu, ja tā ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija 
iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvarama vara ietver sevī 

notikumus, kas iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības; 
7.2.Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otra par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos; 
7.3.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puses var vienoties par Līguma laušanu vai par 
Līguma darbības laika pagarināšanu par termiņu, kuru Puses nosaka ar atsevišķu rakstisku 

vienošanos; 
7.4.Nepārvaramas varas gadījumā neviena Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies 

Līguma laušanas rezultātā; 
 

8. CITI NOTEIKUMI 

 
8.1. Par Līguma izpildes kontroli un ar to saistītās nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanu no 

Pasūtītāja puses atbildīgā persona _______________________________. 
8.2. Par Līguma izpildes kontroli un ar to saistītās nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanu no 
Izpildītāja puses atbildīgā persona _______________________________. 

8.3.Līguma grozījumi pieļaujama Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.  
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8.4.Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski informējot otru Pusi.   
8.5.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja šajā līgumā ietverto Pasūtītāja saistību 

izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu. 
8.6.Domstarpības un strīdus, kas varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu 

ceļā. Ja tas neizdodas, tad strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktiem. 
8.7.Līgums sastādīts uz četrām lapām ar ____ pielikumiem uz ___ lapām divos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 
 

9. REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
 


